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 اظتقدمة

اضتمد هلل رب العاظتُت كالصالة كالسالـ على اظتبعوث رزتة للعاظتُت سيًٌدان     
 دمحم سيًٌد األكلُت كاآلخرين كعلى آلو كصحبو أرتعُت.  

أما بعد: فقد حىثَّ الشَّارع إىل اإلكثار من الذًٌكر كالدُّعاء، كجعلهما من     
مل يقيده بشػركط معينة كالصَّالة أفضل العبادات اليت يتقرب هبا إىل هللا، ك 

ياـ كاضتج، أك بوقت أك زماف معُت، يستطيع أف يقـو بو كل مكٌلف،  كالصًٌ
يستوم فيو رتيع الناس، بو يتفاضلوف كيؤجركف، السباؽ فيو مفتوح للجميع، 

أىيػُّهىا {ال حىدَّ لو يتنافسوف يف مضماره كيلّّ حسبى جٌده كاجتهادًه قاؿى تعاىل:  َيى
عباس:  قاؿ ابني ( ُ)}كىسىبًٌحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيالن  ،نى آمىنيوا اذٍكيريكا اَّللَّى ًذٍكرنا كىًثَتناالًَّذي

كيف اظتضاجع، ككلما استيقظ من نومو،  ،كغدكنا كعشينا ،يريد يف أدابر الصلوات
قاؿ غتاىد: ال يكوف العبد من  ،لَّ كجى  زَّ ككلما غدا كراح من منزلو ذكر هللا عى 

ا كمضطجعناالذاكرين  ، كعن (ِ) هللا كثَتنا كالذاكرات حىت يذكر هللا قائمنا كقاعدن
: قاؿى صلَّى هللاي عليًو كسلَّم:  )مىثىلي الًَّذم يىذكيري رىبَّوي أيب ميوسى األشعرمًٌ قاؿى

فَّ أىٍعرىابًيِّا عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ بًن بيٍسرو أى ، ك ( ّ)(مىثىلي اضتىيًٌ كىاظتىيًٌتً  ،كىالًَّذم الى يىذكيري رىبَّوي 
 ، ثػيرىٍت عىلىيَّ ـً قىٍد كى قىاؿى ًلرىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىليًو كىسلَّمى: ًإفَّ شىرىاًئعى اإًلٍسالى

:  ،فىأىنًٍبٍئًٍت ًبشىٍىءو أىتىشىبَّثي بًوً  يػىزىاؿي ًلسىانيكى رىٍطبنا ًمٍن ًذٍكًر اَّللًَّ عىزَّ )فػىقىاؿى الى
   .(ْ)(كىجىلَّ 

كاألدعيةي عتما شأفه عظيمه يف حياة اظتسلم، كقتا أصل من أصوؿ األذكاري    
الدين، كقضية كبَتة من قضاَي العقيدة، كحاجة الناس إليهما يف كل كقت 
كحُت، كىو أمر مركوز يف الفطرة البشرية، فهما زاد الركح كالقلب، كلن تطمئن 
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اإلنساف يف قىلقو  النفس كتراتح إالَّ بذكر هللا سبحانو كتعاىل، كمن غَتقتا يبقى
كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن {كتشتت كضياع كضيق، قاؿ تعاىل: 
كذلك للضعف الذم خيلق عليو،  (ٓ)}ضىنكان كىؿتىٍشيريهي يػىٍوـى الًقيىامىًة أىٍعمىى

فاألذكار كاألدعية ال يستغٍت عنهما ؼتلوؽ من اظتخلوقات هبما حياة القلب، 
اء مناجاة العبد لربو، كاظهار افتقاره طتالقو كحاجتو إليو، كاالنكسار كيف الدع

بُت يديو، كتتجلى فيو أعظم صفات العبودية هلل، كمن دعا هللا فقد خضع 
 كاستسلم لو، ككأنو اعًتؼ جبميع صفات اصتالؿ كالكماؿ هلل سبحانو كتعاىل.

 عليو كال يدعوه، كهللا يفرح مبن يدعوه كيكثر من دعائو، كيغضب ظتن يتكرب   
ا غَته، كيشتد غضبو عليو، كيدخلو يف دائرة الشرؾ كالكفر،  أك يدعو أحدن

ًإعتىهنا  اَّللًَّ  مىعى  كىمىن يىٍدعي {:كىي دائرة من دخلها استوجب دخوؿ النار، قاؿ تعاىل
اًفريكفى  آخىرى الى بػيٍرىىافى لىوي بًًو فىًإفتَّىا ًحسىابيوي ًعندى رىبًًٌوۚ  ًإنَّوي الى يػيٍفًلحي  ، فالدعاء (ٔ)}اٍلكى

كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوِن {عبادة ال يصح صرفها ًإالَّ هلل سبحانو كتعاىل، قاؿ تعاىل:
 .(ٕ)}أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكرًبيكفى عىٍن ًعبىادىِت سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى دىاًخرًينى 

ة ال نتكن حصرىا، منها: أهنا تقوم كلألذكار كاألدعية فضائل كفوائد كثَت    
صلة العبد بربو، كفيهما راحة للقلب، كطمأنينة للنفس، كيغفر هبا الذنب، 
كجتلب للعبد ػتبة هللا، كسبب للرزؽ، كتدفع عنو شر شياطُت األنس كاصتن، 
كيرد هبا القضاء، ككقاية من البالء، كييبدؿ هبا العسر يسرا، كالضيق سعة، 

، كفيهما رد كيد األعداء، كإحباط تدابَتىم كمكرىم، كقتا كالشدة رخاء كنعمة
سالح اظتؤمن يشعر هبما اظتؤمن ابلقوة كاضتفظ؛ فمن كاف هللا معو ال متشى 

ا غَت هللا،  : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىليًو كىسىلَّمى: أحدن اًبًر بًن عىٍبًد اَّللًَّ قىاؿى عىٍن جى
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كىيىًدرُّ لىكيٍم أىٍرزىاقىكيٍم؟ تىٍدعيوفى اَّللَّى يف  ،مىا يينًجيكيٍم ًمٍن عىديكًٌكيمٍ أىالى أىديلُّكيٍم عىلىى )
حي اٍلميٍؤًمنً     .(ٖ)(لىٍيًلكيٍم كىنػىهىارًكيٍم، فىًإفَّ الدُّعىاءى ًسالى

كألقتيًة الذًٌكر كالدُّعاء يف حياة اظتؤمن ندب الشَّارع إليو يف الكتاب كالسُّنة     
ث كثَتة، كىي الباقيات الصاضتات اليت ينتفع هبا اظتؤمن يـو يف آَيت كأحادي

هي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اظتيٍلكي القيامة، كمن أرتعها كأمشلها قولك:  الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدى
، كسبحاف هللا، كاضتمد هلل، كال إلو إال هللا، كىلىوي اضتىٍمدي، كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره 

 أكرب، كال حوؿ كال قوة إال ابهلل، كالدُّعاءي ببسم هللا الرَّزتن الرَّحيم، كهللا
كاالستغفاري كالتوبة، كالصَّالة على النبًٌ صلى هللاه عليو كسلَّم، كىناؾ أذكار 
كأدعية يف أكقات ػتددة مثل : أذكار الصباح كاظتساء، كعند النـو كاالستيقاظ، 

ند اطتركج من البيت كالدخوؿ إليو، كعقب الصلوات، كأذكار كأدعية ع
 كدخوؿ السوؽ كمواجهة األعداء، كيف السفر كغَتىا كثَت.

من أجل ىذا ينبغي التقيد ابأللفاظ الصحيحة، كاظتعاِن اظتوافقة للكتاب     
كالسُّنة، كًإالَّ فمن اظتمكن أف يقع اإلنساف يف احملظور كىو ال يعلم، كبدؿ أف 

اء كالفقهاء يف الكتابة عن ىذا اظتوضوع مبؤلفات يؤجر أيمث، كقد حرص العلم
كمصنفات خاصة، كمن أرتعها كأكسعها كأشهرىا كتاب )األذكار( للنوكم، 
ككتاب )سالح اظتؤمن يف الدعاء كالذكر( حملمد بن دمحم بن اعتماـ، كأقدمها  
كتاب )عمل اليـو كاللَّيلة( البن السٍُّت كالنسائي، ككتاب )شأف الدعاء( 

عبد اٍلملك بن عىلٌي بن عىلٌي بن ، كغَتىا كثَت، ككاف للشَّيخ احملدث للخطايب
البكرٌم الصديقٌي مشاركة فألف كتابو: )اضتبل اظتتُت يف األذكار  مبارؾ شاه

كاألدعية عن سيًٌد اظترسلُت(، مث انتخبو كاختصره يف ىذه الرسالة، كىي على 
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هل حفظها كتداكعتا، من صغر حجمها إال أهنا جامعة انفعة، نتكن زتلها، كيس
 غَت ذكر لألدلة، كقد كفقنا يف اضتصوؿ على نسخة خطية فريدة، كحتقيقها.

كتتجلى أقتية ىذه الرسالة إذا علمنا أف أصلها مفقود كأف من اختصرىا    
كانتخبها اظتؤلف نفسو، أدعو هللا أف يتقبل مٍت ىذا العمل كما بذلتو من جهد 

     عملي خالصا لوجهو الكرمي. كعناء يف إخراجها، كأف كتعل 
 كصلَّى هللاي علىى سيدان دمحم سيًٌد األكلُت كاآلخرين كعلى آلو كصحبو أرتعُت. 

 ككتبو                                                                         
 القيسي د/ عدانف عبد الرزتن غتيد                                               
 قُّٗٗرمضاف َِيف                                                         
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 دراسة اظتخطوط؛ تشتمل على قسمُت: 
 القسم األكؿ: الدراسي. 

 القسم الثاِن: النص احملقق.
 . (ٗ)القسم األكؿ: الدراسي يشتمل على؛ تررتة اظتؤلف

عبد اٍلملك بن عىلٌي بن عىلٌي بن مبارؾ اٍلميحىدًٌث  اشتو ككنيتو كنسبو: ىو الشَّيخي 
حفيد ًإمىاـ الٌدين  ، أبو الوقت،شاه بن أيب بكر بن مىٍسعيود بن ػتيىمَّد بن مسنونة

 ،البٍكًرمٌ  ،كىأيب اظتكاـر بن شهىاب بن اٍلملك الٌشرؼ الٌصديق ،أيب ػتيىمَّد
َتىا مثَّ القٍزًكيًٍتٌ  ،النَتيزمٌ  ،اكجيٌ السَّ   كىًبَت.  من بىيتو  ،الشَّاًفًعيٌ  ،ًزمٌ الشًٌ

كىنىشىأ هبىا  ،كلد يف صفر سنة سبع عشرىة كىذتىىافتًائىة بقزكينكالدتو كنشأتو كرحالتو: 
 .فىأخذ عىن كىاًلده كىغىَته

فىأخذ ًركىايىة عىن ، كىقدـ علينا حىاجا يف سنة سبع كىًستًٌُتى قاؿى السَّخاكمُّ:    
ا أىخذ عٍت كاغتبط يب كثَتا ،القلقشندم كالتقي ،اأٍلمُت األقصرائي كأفادِن  ،كىكىذى

ـى يىًسَتا ،كىحج، كىرجع ،تػىٍررتىىة كىاًلده كىغىَتىىا كىدخل  ،كزار بىيت اٍلميقىٌدس ،فىأىقىا
ده بعد ًإٍحسىاف األىًمَت قايتبام ًإلىٍيًو كثَتا، كحلب ،الشَّاـ الٍعًتقىاده  ،كسافر ًإىلى ًبالى

كىبىلغًٍت أىنو تصدل ، كهباء ،كبشاشة ،كتوددا ،كتواضعا ،فضالكىنعم الرجل  ،ًفيوً 
 .لإلقراء بًبػىلىًدًه يف كثَت من ميقىدمىات اٍلعيليـو

، كىي مدينة من أعماؿ شَتاز بينهما قدر ستسة أَيـ، كلو     كقد أقاـ جبهـر
عت يف سنة ًسٌت كىذتىىاًنُتى ىيناؾ جاللة،  بل  ،بو مبلوكهمكىأىان مبىكَّة مزًيد قر ، مثَّ شتًى

بن شكر هللا اٍبن أيٍختو ىيوى صىاحب اضتل كىالعقد ًعٍند السٍُّلطىاف يػىٍعقيوب  ًعيسىى
 .كىصىارى ذىا عز كىًبَت كىدينٍيا متسعة ،كجاللتو ِبىٍيثي زىادىت ضخامة صىاحب التػٍَّررتىىة

 كىؽًتَّا كتبت عىنوي قػىٍولو: 
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 كمسقط رىٍأًسي أىرض قزكين اتليا ...كشَتاز دىارم مثَّ سارة ػتتدم ...          
 كشعرم حىايل فاعلمن ًمٍنوي حاليا ..كصديق مىٍنسيوب ًإلىٍيًو لوالدم ...          

 كىاٍستمٌر على طىرًيقىتو ًإىلى أىف امتحن بعد موت يػىٍعقيوب كىاٍبن أيٍختو القىاًضي   
  . ًعيسىى ابلتعذيب حىىتَّ مىاتى 

 :(َُ)*أشهر مصنفاتو
 .دعية اظتأثورة عن سيد اظترسلُتذكار كاألاظتتُت يف األ بلي اضتى ػػػػ ُ 

 ر اظتعاِن اصتلية.رى دي  ػػػػِ
  منتخب اضتبل اظتتُت األذكار كاألدعية اظتأثورة عن سيد اظترسلُت. -ّ
     .ذكاردعية كاألخبار كاألاحملبُت يف األ ةي يَّ دً ىى  -ْ

 .رىزتىو هللا ف مائةكذتا يف أىكىاًئل سنة ًسٌت كىًتٍسعُت*كفاتو: مات 
 *كصف اظتخطوط: 

اعتمدتي يف حتقيق الكتاب على نسخة كحيدة، فلم أحصل على نسخة اثنية    
فيما اطلعت عليو من اظتصادر اطتاصة بذلك، كالنسخة اظتعتمدة يف التحقيق 

غتاميع، كعدد  ُُّ/َٖىي نسخة مكتبة اضتـر النبوم ابظتدينة اظتنورة برقم 
( سطر، كقد كتبت خبط نسخي ِٕكعدد أسطرىا ) ( كرقات،ْأكرقها )

(، ككاتب اجملموع اشتو: دمحم ّٖ( كلغاية كرقو رقم )ّٓكاضح، من كرقو رقم )
 بن أزتد بن دمحم بن عثماف التونسي، ذيكر اشتو يف إحدل رسائل اجملموع.

 *دراسة عن اظتخطوط:
ة اظتأثورة عن سيد الرسالة منتخبة من كتاب: )اضتبل اظتتُت يف األذكار كاألدعي   

اظترسلُت(، كىذا الكتاب يف عداد اظتخطوطات اظتفقودة، فلم نعثر لو على 
نسخة يف فهارس اظتخطوطات اظتطبوعة اظتتوفرة يف اظتكتبات، كقد كصف 
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ككيفية ترتيب  (ُُ)الكتاب العالمة حاجي خليفة يف كتابو: )كشف الظنوف(
جزء، كقد جاء تلخيصو اظتؤلف للكتاب، كذكر فصولو، مث قاؿ: طتصو يف 

ا، فقد ذكر الفصػوؿ نفسػها اليت ذكرىا يف األصل، كالعناكين ذاهتا،  ؼتتصرنا جدن
مث يذكر بعض األحاديث من دكف التقيد بنص اضتديث، كبعض األحياف يذكر 
معٌت اضتديث، كمل يذكر من خىٌرج اضتديث، كقد حاكلنا ذكر األحاديث اليت 

هدان يف معرفة الدليل، خاصة كأف أصل الكتاب اعتمد عليها اظتؤلف، كبذلنا ج
مفقود، فكاف كاضتمد هلل أغلبها من األحاديث الصحيحة، يف مصادر السُّنة 
اظتعركفة، كقد ألزمنا أنفسنا أف ال نطيل يف ختريج األحاديث على قدر اإلمكاف، 
كاكتفينا ابظتصادر اظتشهورة منها، كالرسالة على صغر حجمها إال أهنا غزيرة 

لفائدة، كثَتة اظتنفعة، كأهنا تتعلق بشأف الذكر كالدعاء، كالدعاء ىو العبادة  ا
 كما كرد يف اضتديث، كأتِت أقتيتها إذا علمنا أف ؼتتصرىا اظتؤلف نفسو. 

 *عملي يف التحقيق: 
 ػػػػػ نسختي اظتخطوط كفق قواعد النسخ اظتعركفة. ُ
 ديث بُت قوسُت.ػػػػػ حاكلتي ضبط النص قدر اإلمكاف، كجعلت األحاِ
ػػػػ خىرَّجت رتيع نصوص الكتاب، كذلك ابلرجوع إىل كتب السُّنة اظتعتمدة، ّ

 كقد حاكلت عدـ اإلطالة يف التخريج.
ػػػ حكمت على رتيع األحاديث، كما استفدت من أقواؿ العلماء يف اضتكم ْ

 عليها.
 ػػػ عملت دراسة ؼتتصرة للمؤلف كالكتاب. ٓ

 ة العنواف: *فتاذج عن اظتخطوط:  صفح
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 الورقة األكىل من اظتخطوط:
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 الورقة األخَتة من اظتخطوط:
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 النص احملقق:     
 
 بّٓ                 ًكتىابي               / 

تىخىبي اضتىٍبًل اظتىًتُتً  اًر كىاألىٍدًعيىةً  مينػٍ   يف األىذٍكى
مى  عىٍن سىيًٌدً  ورىةً اظتىأثي   عىلىٍيًو كىعىلىى  وي اظتيٍرًسًلُتى )صىلىوىاتي هللًا كىسىالى

يعً    أىرٍتىًعُتى  وً ابتً حى آًلًو( كصى  )رتًى
                  (حسبنا هللا كنعم الوكيل)

        /بسمميحرلا نمحرلا هللا                                                  
 أ ّٔ

ًرميي أى كى  ٍسرًٌ يى  بًٌ رى                                    ٍعًن َيى كى
ـه عىلىى عً      خيصيوصنا عىلىى سىيًًٌدانى ػتيىمَّده  ،اًدًه الًَّذينى ًاٍصطىفىىبى اضتىٍمدي هلل كىسىالى

 .كىعىلىى آًلًو كىصىٍحًبًو أىؾٍتيمي اعتيدىل ،لرى خىٍَتً الوى 
: فػىيػىقيوؿي الفىًقَتي ًإىلى رىزتىًة هللًا: )أىبيو الوىقًت عىٍبدي اظتىًلكي بني عىلٌي مِّا بػىٍعدي أى     

ًديقيُّ( ندان، (ُِ)القُّرشيُّ نىسىبنا، السَّاكىًجيُّ  ،البىٍكًرمُّ الصًٌ ا ؼتى  ،القىٍزًكيًٍتُّ ميوىلًٌدن
َتىاًزمُّ دىارىا ؤيهي اشتهارنا ،الشًٌ ا كىًشعىارناالصُّويفُّ تىشى  ،اٍلميحىدًٌثي آابى غىفىرى هللاي لىوي  ،بػُّهن

  كىزىادىهي ًعٍلمنا كىمىٍغًفرىةن مىٍن ًلٍدنىوي آًمٍُت. ،كىًلمىشىامًتًًو كىًلوىاًلًديوً 
ةه مىٍرغيوبه يف كىٍصًلهىا     ًذًه نػيٍبذى بىةه يف أىٍصًلهىا ،ىى ا ًمٍن ًكتىايب اظتيسىمًٌي  ،ميرىغًٌ تػيهى بػٍ ًانٍػتىخى

اًر كىاألىٍدًعيىًة اظتىٍأثيورىًة عىٍن سىيًًٌد اظتيٍرًسًلُتى صىلىوىاتي هللًا  ،ًتُت)اضتىٍبلي اظتى ػػػػػػبً  يف األىذٍكى
هيٍم أىرٍتىًعُتى( مىوي عىلىٍيًو كىعىلىيػٍ  ،كىنًٍعمىةي اعتىًديًَّة اضًتٍكمىةي  ،ىىًديَّةه ًللميًحبًٌُتى كىنػيٍعًموً  ،كىسىالى

هيٍم الدُّعىاءى اًبظتىٍغفىرى  ادى اًبعًتمَّةً  ،ةً رىاًجينا ًمنػٍ عىلىى مىا يف  ،كىىىا أىانى آتو هًبىا ،كىااًلٍمًتدى
 األىٍصًل ًمٍن التػٍَّرتًيًب. 
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عىًة فيصيوؿو رىٍكمنا لًلتػٍَّقرًيبً  بػٍ  :مىٍوضيوعىةه عىلىى سى
: يف ميقىدَّمىاًت الدُّعىاًء كالذَّكًر.  األىكَّؿي

 الثَّاِن: يف ااًلٍسًم األىٍعظىًم. 
 : ا يػيقىاؿي يف أىٍكقىاتو ؼتىٍصيوصىةو. الثَّاًلثي  ًفيمى

ا يػيقىاؿي يف أىٍكقىاتو ميعىيػَّنىةو.   الرَّاًبعي: ًفيمى
: يف أىٍدًعيىةو كىأىذٍكىارو عىامَّةو.   اطتىاًمسي

: يف فىضىاًئًل القيرٍ   ف. آالسَّاًدسي
ًة عىلىى النًَّبًٌ )صىلَّى هللاي عىلىٍيوً   كىسىلَّمى(. السَّاًبعي: يف فىٍضًل الصَّالى

: يف ميقىدَّمىاًت الدُّعىاًء كىالذَّكرً    .الفىٍصلي األىكَّؿي
، )مىٍن سىرَّهي (ُّ)قىاؿى رىسيوؿي هللًا )صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى(: )الدُّعىاءي ىيوى الًعبىادىةي(   

ائًًد كىالكىٍرًب، فػىٍلييٍكثً  اًء(أىٍف يىٍستىًجيبى اَّللَّي لىوي ًعٍندى الشَّدى ، (ُْ)ٍر الدُّعىاءى يف الرَّخى
يًًٌت( ،)مىثىلي الًَّذم يىٍذكيري رىبَّوي كىالًَّذم الى يىٍذكيري رىبَّوي  مىثىلي اضتٍىيًٌ كىاٍلمى

(ُٓ).  
ابىًة الدُّعىاءً  ًإنٍػتىاجي الذًٌٍكًر:  ،كىالعيٍمدىةي يف ًإجى  كى

ـً  جتىىنُّبي      ٍم اظتيٍلًك العى  ،كىاطتيشيوعي  ،مثيَّ التَّأىدُّبي  ،اضتىرىا ًطننا بػىٍُتى يىدى  ،ـالَّ ظىاًىرنا كىابى
ـً  ،كالتنظفي ، طهري كالتَّ  لًٌي يف اظتىقىا ًمٍن ييٍستىجىابي  كىااًلتًٌصىاؼي ًبًصفىاتً  ،كىالتَّخى

حً  ،كىالعىٍدؿً  ،ٍلمً اضتً  ًمنى  ؛ديعىاؤيىيمٍ  ـً  ،كىاضتىجًٌ  ،كىالرًبًٌ  ،كىالصَّالى  ؿى كىحتىىرَّل األىٍحوىا ،كىالًقيىا
. كىاألىمىاًكني الشَّرًيفىةً  ،كىاألىٍكقىاتً  اـً   عىلىى مىا فىصَّلى يف األىٍصًل اًبلتَّمى

 الفىٍصلي الثَّاِن: يف ااًلٍسًم األىٍعظىًم.
ًإذىا سيًئلى ًبًو أيٍعًطي ،ًاٍسمي هللًا األىٍعظىمي الًَّذم ًإذىا ديًعيى ًبًو أىجىابى   كى

)الى ًإلىوى ًإالَّ أٍنتى  
)هللاي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اضتٍىيُّ اٍلقىيُّوـي( ،(ُٔ)كيٍنتي ًمنى الظٌاًلمُتى( كى ًإٌِنً سيٍبحانى  كى

(ُٕ) ،
) ًؿ كىاإًلٍكرىاـً )َيى ذىا اصتىالى كى

)َيى أىٍرحىمي الرَّازًتًُتى(، (ُٖ) كى
(ُٗ) . اثن  ثىالى



 ........................................ ُمْنَتَخُب الَحْبِل الَمِتين ِفي اأَلذَكاِر َواأَلْدِعَيَة الَمأُثوَرَة َعْن َديِِّد الُمْرِدِليَن ِكَتاُب   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                57  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    22                                                                                                                                                                                    

  رجب                                                                                                                    
 هــ0441                                                                                                                

  
                                                                                                    آذار 01                                                                                                                       

 م2109                                                                                                                

 731                                                     وم االدالميةمجلة كلية العل                         

 
 

ا يػيقىاؿي يف أىٍكقىاتو ؼتىٍصيوصىةو. : ًفيمى  الفىٍصلي الثَّاًلثي
 صىبىاحان كىمىسىاءن:  كىلًيػىقيلٍ 

اًء كىىيوى السًَّميعي  ًو شىٍيءه يف األىٍرًض كىالى يف السَّمى )ًبٍسًم هللًا الًَّذم الى ييًضرُّ مىعى ًاشتًٍ
 ثالاثن. ب/ّٔ (َِ)العىًليمي(

كيف اظتساًء فقط ثالث  (ُِ)قى(أىعيوذي ًبكىًلمىاًت اَّللًَّ التَّامَّاًت ًمٍن شىرًٌ مىا خىلى )
.  مراتو

. (ِِ)(عيوذي اًبَّللًَّ السًَّميًع العىًليًم ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيمً أى )   ثالثى مراتو
إىل  (ِّ)(ىيوى اَّللَّي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى عىاملي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة ىيوى الرَّزٍتىني الرًَّحيمي ) 

 آخر السورة. 
) ثى مىرَّاتو  اٌل كي   (ِْ))اٍلميعىًوذىاتي          .ثىالى

كىلىوي اضتٍىٍمدي يف السَّمىوىاًت كىاألٍرًض  ،فىسيٍبحىافى اَّللًَّ ًحُتى دتٍيسيوفى كىًحُتى تيٍصًبحيوفى )
متيٍرًجي اضتٍىيَّ ًمنى اٍلمىيًًٌت كىمتيٍرًجي اٍلمىيًٌتى ًمنى اضتٍىيًٌ كىلتيًٍيي  ،كىعىًشيِّا كىًحُتى تيٍظًهريكفى 
لً   .      (ِٓ)(كى ختيٍرىجيوفى األٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىكىذى

اَّللَّي الى ًإلىوى ًإال ىيوى اضتٍىيُّ اٍلقىيُّوـي الى أتىٍخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه لىوي مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا ) 
ٍلفىهيمٍ  هي ًإال ِبًًٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍُتى أىٍيًديًهٍم كىمىا خى  يف األٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى

يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإال مبىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى كىال  كىال لتًي
 .(ِٔ)(يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي 

هي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اضتٍىٍمدي، لتيٍيً )  ، كىىيوى الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي، كىٍحدى ًيتي ي كىنتي
، كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره   .   (ِٕ)(حىيُّ الى نتىيوتي

ـً ًديننا، كىمبيحىمَّدو )  ، كىاًبإًلٍسالى  .(ِٖ)(رىسيوالن  صىلَّى هللاي عليًو كسلَّم رىًضينىا اًبَّللًَّ رىابِّ
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اللَّهيمَّ عىاًفًٍت يف بىصىًرم، الى ًإلىوى اللَّهيمَّ عىاًفًٍت يف بىدىِن، اللَّهيمَّ عىاًفًٍت يف شتىًٍعي، ) 
 ثالثى مىٌرات.         (ِٗ)(ًإالَّ أىٍنتى 

، أىٍصًلٍح يل شىٍأِن كيلَّوي، كىالى تىًكٍلًٍت إىل نػىٍفًسي  ،َيى حىيُّ ) َيى قػىيُّوـي، ًبرىزٍتىًتكى أىٍستىًغيثي
 . (َّ)(طىٍرفىةى عىٍُتو 

 .  (ُّ)(عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىٍشرى مىرَّاتو  كىييصىلًٌي عىلىى النًَّبًٌ صىلَّى هللاي )
هي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اظتيٍلكي كىلىوي اضتىٍمدي، لتيًٍيي كليقل يف النهار: )  الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدى

ًيتي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ًمائىةى مىرَّةو   . (ِّ)(كىنتي
 . (ّّ)(ئىةى مىرَّةو سيٍبحىافى اَّللًَّ كىِبىٍمًدًه ًما)
 . عىٍشرى مىرَّاتو  (ّْ)(كىليىٍستىًعٍذ اًبَّللًَّ ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيمً )

قيٍل ىيوى اَّللَّي ، ك)(ّٓ)( اآليتُت إىل آخر البقرةآمىنى الرَّسيوؿي كليقرأ يف اللَّيل: )
 .        (ّٕ)، ك)يس((ّٔ)(أىحىده 

ًثَتنا، كىالى يػىٍغًفري الذُّنيوبى  اللَّهيمَّ ًإٌِنً ظىلىٍمتي كليقرأ بعد التحيات: ) نػىٍفًسي ظيٍلمنا كى
، كىاٍرزتىًٍٍت ًإنَّكى أىٍنتى الغىفيوري الرًَّحيمي  ، فىاٍغًفٍر يل مىٍغًفرىةن ًمٍن ًعٍنًدؾى  . (ّٖ)(ًإالَّ أىٍنتى

كىىيوى  ،لىوي اضتٍىٍمدي الى ًإلىوى ًإالَّ هللاي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اٍلميٍلكي كى كىليقيل ًإذىا سىلَّمى: )
، كىالى  ا مىنػىٍعتى ، كىالى ميٍعًطيى ًلمى ا أىٍعطىٍيتى ، اللهيمَّ الى مىاًنعى ًلمى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

فىعي ذىا اصتٍىدًٌ ًمٍنكى اصتٍىدُّ  ثى مىرَّاتو  (َْ)(اٍستػىٍغفىرى هللاى ، )(ّٗ)(يػىنػٍ  .ثىالى
ـي، كىًمٍنكى السَّ ) ـً اللَّهيمَّ أىٍنتى السَّالى ًؿ كىاإًلٍكرىا ـي، تػىبىارىٍكتى َيى ذىا اصتىالى  . (ُْ)(الى
دى ) ًثُتى، كىزتًى اثن كىثىالى ةو ثىالى بػَّرى هللاى مىٍن سىبَّحى ديبػيرى كيلًٌ صىالى ًثُتى، كىكى اثن كىثىالى اثن هللاى ثىالى ثىالى

ًثُتى،  هي الى : اظًتائىةى مثيَّ قاؿى دتاـ كىثىالى كىلىوي  ، شىرًيكى لىوي، لىوي اٍلميٍلكي الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي، كىٍحدى
هي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره، غيًفرىٍت  ،اضتىٍمدي  انىٍت ًمٍثلى زىبىًد  خىطَّاَيى كىلىٍو كى
 .(ِْ)(البىٍحرً 
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ةو مىٍكتيوبىةو ك)  ٍنػىٍعوي ًمٍن ديخيوًؿ اصتىنًَّة ًإالَّ أىٍف  ،آيىةى الكيٍرًسيًٌ ديبػيرى كيلًٌ صىالى ملٍى نتى
 .(ّْ)(وتى نتىي 

ةو  (ْْ)عىوًٌذىتػىٍُتً مي لٍ كليقرأ )اب  . (ْٓ)(ديبيًر كيلًٌ صىالى
ابىكى ) عىثي ًعبىادىؾى  ،رىبًٌ ًقًٍت عىذى  .(ْٔ)(يػىٍوـى تػىبػٍ
، كىحيٍسًن ًعبىادىًتكى أ /)ّٕ  ، كىشيٍكًرؾى  . (ْٕ)(اللَّهيمَّ أىًعٍتًٌ عىلىى ًذٍكًرؾى
ـه عىلىى اظتيٍرسىًلُتى سيٍبحىافى رىبًٌكى رىبًٌ الًعزًَّة عىمَّا يىًصفيو ) كىاضتىٍمدي َّلًلًَّ رىبًٌ  ،فى، كىسىالى

 .                    (ْٖ)(العىالىًمُتى 
 الفصل الرابع: فيما يقاؿي يف حىاالتو ميعينةو.        

}فاحتة الكتاب{ ،إذا كضعتى جىنبكى على الفراش) ك}قيٍل ىيوى اَّللَّي  ،كقرٍأتى
 .(ْٗ)(إال اظتوتى  فقد أىًمٍنتى من كٌل شيءو  ،أىحىده{

ـي حىىتَّ يػىٍقرىأى  كىافى ك  ةى )أصىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الى يػىنىا تػىبىارىؾى )كى  (،مل تػىٍنزًيلي السٍَّجدى
 .(َٓ)(اٍلميٍلكى 

( : ، كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو كإذا انتبو من النَّـو ًيتي اضتىٍمدي َّلًلًَّ الًَّذم لتيًٍيي كىنتي
 .(ُٓ)(قىًديره 

، الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى  ،ًبٍسًم اَّللًَّ ) :خىرىجى ًمٍن بػىٍيًتًو قىاؿى  ًإذىاكى  تػىوىكٍَّلتي عىلىى اَّللًَّ
اًبَّللًَّ   .(ِٓ)(ًإالَّ

عىلىةى   ، كبعدى اضتىيػٍ الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ ) (ّٓ)كإذا شتع اظتؤذف فليقل: كما يقوؿي
 . (ْٓ) نَّةى اصتى  ًمٍن قػىٍلًبًو دىخىلى ( ًإذىا قاؿى ذلكى اًبَّللًَّ 

، كىجىعىلىنىا ضتى ا): األىٍكًل كالشُّربً ًإذىا فػىرىغى ًمٍن ك  ٍمدي َّلًلًَّ الًَّذم أىٍطعىمىنىا، كىسىقىاانى
 . (ٓٓ)(ميٍسًلًمُتى 
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: ك  ا كىرىزىقىًنيًو ًمٍن غىٍَتً حىٍوؿو ًمٍتًٌ )مىٍن لىًبسى ثػىٍوابن فػىقىاؿى اضتىٍمدي َّلًلًَّ الًَّذم كىسىاِن ىىذى
ـى ًمٍن ذىنًٍبوً كىالى قػي   . (ٔٓ)(كىمىا أتىىخَّرى  وَّةو، غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ

اللَّهيمَّ ًإٌِنً أىٍستىًخَتيؾى كىمىٍن ىىمَّ أبمرو فلَتكع ركعتًُت ًمٍن غىًَت الفىريضًة مثيَّ ليقيل: )
، كىأىٍسأىليكى ًمٍن فىٍضًلكى ال ، كىأىٍستػىٍقًدريؾى ًبقيٍدرىًتكى تػىٍقًدري كىالى  ، فىًإنَّكى كرميبًًعٍلًمكى

ـي الغيييوبً  ا األىٍمرى  ،أىٍقًدري، كىتػىٍعلىمي كىالى أىٍعلىمي، كىأىٍنتى عىالَّ اللَّهيمَّ ًإٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي أىفَّ ىىذى
ره يل يف ًديًٍت كىمىعىاًشي كىعىاًقبىًة أىٍمًرم يػٍ ٍرهي ، أىٍك عىاًجًل أىٍمًرم كىآًجًلوً  خى فىاٍقديٍرهي يل كىيىسًٌ

ًرٍؾ يل ًفيوً يل، مثيَّ  ا األىٍمرى شىرّّ يل يف ًديًٍت كىمىعىاًشي ،  ابى ًإٍف كيٍنتى تػىٍعلىمي أىفَّ ىىذى كى
فىاٍصرًٍفوي عىٍتًٌ كىاٍصرًٍفًٍت عىٍنوي، كىاٍقديٍر يل  ،كىعىاًقبىًة أىٍمًرم أىٍك عىاًجًل أىٍمًرم كىآًجًلوً 

رى حىٍيثي كىافى، مثيَّ                               . (ٕٓ)(ًٍت بًوً ضً رٍ أى اطتىيػٍ
ٍليوكناككى  : افى ًإذىا اٍشتػىرىل ؽتى ًرؾ ًفيوً )قىاؿى  كىًثَتى   ،،كىاٍجعىٍلوي طىًويلى اٍلعيميرً ، كىارٍتىٍلوي ابى

 . (ٖٓ)(الرًٌٍزؽً 
 . (ٗٓ)كإذىا أىٍفصىحى الولدي فػىٍليػيعىلًٌٍموي الى ًإلوى ًإالَّ هللا

: )هللاي أكرب( كًإذىا رىأىل اعتالؿى قاؿى
(َٔ).           
اتيوي كإذىا بػيٌلغى سىالمان ًمٍن أىحىدو فليقيل: ) ـي كىرىزٍتىةي اَّللًَّ كىبػىرىكى  . (ُٔ)(كىعىلىٍيًو السَّالى

كإذىا رىأىل ًمٍن نػىٍفسًو أك مىالًو مىا ييعجبوي فليدعي ابلربكةً 
(ِٔ) . 

 .          (ّٔ)ذلك ًإذىا أىحىبَّ أىخىاهي فػىٍليػيٍعًلٍموي ك 
:  ان ٍيًو مىٍعريكفصيًنعى ًإلى كًإذىا  رنا فػىقىٍد أىبٍػلىغى يف الثػَّنىاءً )فػىقىاؿى يػٍ  . (ْٔ) (جىزىاؾى اَّللَّي خى

، أىٍشهىدي أىٍف الى : )أىٍف يػىقيوـى أٍف يقوؿى قبلى  اٍلمىٍجًلسً ككفارةي  سيٍبحىانىكى اللَّهيمَّ كىِبىٍمًدؾى
، أىٍستػىٍغًفريؾى كىأىتيوبي ًإلىٍيكى   . (ٓٔ)(مىرَّاتو  ثىالىثى  ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى

{أىمىافه ًمٍن كيلًٌ سيوءو فليقرأ:غىٍَتًًه  كأخىاؼى ًمٍن عىديكٌو كإذا  ًؼ قػيرىٍيشو يالى }إًلً
 .(ٔٔ)غتيىرَّبو 
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: ) ضىعى رًٍجلىوي يف الرًٌكىابً كإذىا كى  :  اٍستػىوىل عىلىى ظىٍهرًىىا ( فإذىاًبٍسًم اَّللًَّ قاؿى قاؿى
ًإانَّ ًإىلى رىبًٌنىا سىخَّرى لى  ب/ّٕ الًَّذم اضتىٍمدي َّلًلًَّ ) ا، كىمىا كينَّا لىوي ميٍقرًًنُتى كى نىا ىىذى

قىًلبيوفى   . (ٕٔ)(لىمينػٍ
ٍنظىًر، ػػػكى ًمٍن كىٍعثاء السَّ ػػوذي بً ػػمَّ ًإٌِنً أىعي اللَّهي كيقػػرأي يف الٌسػػىفًر: ) فىًر، كىكىآبىًة اٍلمى

قىلىًب، يف اٍلمىاًؿ كىاألىٍىًل كىالوىلىدً ػػكىسي   . (ٖٔ)(وًء اٍلمينػٍ
ا كإذىا ركبى البحرى أمافه ًمنى الغرًؽ أٍف يقوؿ:  ًإفَّ رىيبًٌ ، )ًبٍسًم اَّللًَّ غتىٍرىاىىا كىميٍرسىاىى

يعنا قػىٍبضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة (ٗٔ)لىغىفيوره رًَّحيمه( ، )كىمىا قىدىريكا اَّللَّى حىقَّ قىٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي رتًى
ته بًيى  انىوي كىتػىعىاىلىه عىمَّا ييٍشرًكيوفى(كىالسَّمىاكىاتي مىٍطًوَيَّ  . (َٕ)ًميًنًو ۚ سيٍبحى

 . (ُٕ)رزتكم هللا( َيى ًعبىادى اَّللًَّ : )أعينوا ةي فػىٍليػينىادً تي ًإذىا انٍػفىلىتىٍت دىابػَّ ك 
 كقد (ِٕ)(َيى ًعبىادى اَّللًَّ أىًعينيوِن ، َيى ًعبىادى اَّللًَّ أىًعينيوِن )ًإذىا أىرىادى عىٍوانن فػىٍليػىقيٍل: ك 

 جيٌربى لذلك. 
)اٍلميعىًوذىات( ميفتتحان كيٌل  )النَّصر( كى كضتيسًن اعتيئًة يف السَّفًر يقرأ: )الكىاًفركفى( كى

تتمان هبا  . (ّٕ)سورة بػػػػػػ )بسم هللا الرَّزتن الرَّحيم( ؼتي
اًت اَّللًَّ التَّامَّاًت ًمٍن شىرًٌ ) :نػىزىؿى مىٍنزالن فػىٍليػىقيلٍ  كىإذىا مىا خىلىقى، فىًإنَّوي لىٍن أىعيوذي ًبكىًلمى

لى   .              (ْٕ)( يىضيرَّهي شىٍيءه حىىتَّ يػىٍرحتًى
( :  ،اللَّهيمَّ أىٍنتى عىضيًدم كىنىًصًَتم، ًبكى أىحيوؿي كىأٍف كافى سفرى غىزاةو أك لىًقيى العىديكَّ

 .            (ٕٓ)( كىًبكى أيقىاًتلي  ،كىًبكى أيصيوؿي 
الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي العىًظيمي اضتىًليمي، الى كىٍربه أك أىٍمره ميًهمه فليقيل: )  كىمىٍن نػىزىؿى بًو ىىمّّ أك

ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي رىبُّ العىٍرًش العىًظيًم، الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي رىبُّ السَّمىوىاًت كىرىبُّ األىٍرًض، كىرىبُّ 
 . (ٕٕ)(اٍلوىًكيلي حىٍسبػينىا اَّللَّي كىنًٍعمى ، )(ٕٔ)(العىٍرًش الكىًرميً 
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ًإذىا أىٍخطىأى أىٍك أى  ، مثيَّ ييصىلًٌيك مىا ًمٍن رىجيلو ييٍذًنبي ذىنٍػبنا مثيَّ يػىقيوـي : )بى ٍذنى كى مثيَّ  ،يػىتىطىهَّري
 .              (ٖٕ)(يىٍستػىٍغًفري اَّللَّى ًإالَّ غىفىرى لىوي 

نػٍ  ،فىًليىٍستىًعٍذ اًبهللً  ،اًبلوىٍسوىسىةً  يى لً كىمىٍن ابٍػتي  فكفارتوي أىٍف  لى عى فىًإٍف فػى  ،كىالى يػىتىطىيػَّري  ،تىوً كىلًيػى
ريؾى ) :يػىقيوؿ ، كىالى ًإلىوى غىيػٍ ريؾى رى ًإالَّ طىيػٍ ، كىالى طىيػٍ ريؾى يػٍ رى ًإالَّ خى يػٍ  . (ٕٗ)(اللهيمَّ الى خى

ا كىبػىٍردىىىا كىكىصىبػى : )يػىقيوليوي  ،كىمىٍن أيًصيبى ًبعىٍُتو ريقًٌيى  ااًبٍسًم هللًا، أىٍذًىٍب حىرَّىى مثيَّ  ،(هى
:  . (َٖ)(قيٍم ِبًًٍذًف هللاً ) قىاؿى

 . سىٍبعى مىرَّاتو  (ُٖ)(الفىاحًتىةكيػيٍرقىى اللًَّديغي بػػػػػػػػػ: )
( : ، طىهيوره ًإٍف شىاءى اَّللَّي كإذىا عىادى مىرًيضان قاؿى سى  . (ِٖ)(الى أبٍى

 ( : ًس، كىاٍشًف فىأىٍنتى اللَّهيمَّ أىٍذًىٍب البىٍأسى رىبَّ النَّاكنتسحي بيدًه اليمٌت كيقوؿي
 . (ّٖ)(الشَّايف، الى ًشفىاءى ًإالَّ ًشفىاؤيؾى ًشفىاءن الى يػيغىاًدري سىقىمنا

 (الظَّاًلًمُتى  نى  ًإلىوى ًإالَّ أٍنتى سيٍبحىانىكى ًإٌِنً كيٍنتي مً )الى بقولًو:  دىعىامريض أىنتُّىا ميٍسًلمو 
ًإٍف بػىرىأى بػىرىأى، كىقىٍد غيًفرى أي  ،ؾى اأىٍربىًعُتى مىرَّةن ، فىمىاتى يف مىرىًضًو ذى  ٍعًطيى أىٍجرى شىًهيدو، كى

  .(ْٖ)لىوي(
ـي عىلىٍيكيٍم، كإذىا زارى القبور فليقل: ) يػىٍغًفري اَّللَّي لىنىا كىلىكيٍم، أىنٍػتيٍم سىلىفينىا، كىؿتىٍني ك السَّالى

 .(ٖٓ)(اًبألىثىرً 
 الفصل اطتامس: يف أدعية كأذكار عىاٌمة. 
ًؽ، كىاألىٍعمىاًؿ كىاألىٍىوىاءً  اللَّهيمَّ ًإٌِنً )  . (ٖٔ)(كىاأٍلىٍدكىاءً  أىعيوذي ًبكى ًمٍن ميٍنكىرىاًت األىٍخالى
ػتيىمَّده صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أ/ّٖاللَّهيمَّ ًإانَّ نىٍسأىليكى ًمٍن خىٍَتً مىا سىأىلىكى ًمٍنوي نىًبيُّكى )

ٍنوي نىًبيُّكى صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىأىٍنتى اظتيٍستػىعىافي، كىنػىعيوذي ًبكى ًمٍن شىرًٌ مىا اٍستػىعىاذى مً 
غي، كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ   .     (ٕٖ)(كىعىلىٍيكى البىالى

ابى النَّارً ) نٍػيىا حىسىنىةن، كىيف اآلًخرىًة حىسىنىةن، كىًقنىا عىذى  .(ٖٖ)(اللَّهيمَّ رىبػَّنىا آتًنىا يف الدُّ
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، كىالًغٌتى )   .(ٖٗ)(اللَّهيمَّ ًإٌِنً أىٍسأىليكى اعتيدىل، كىالتػُّقىى، كىالعىفىاؼى
 .     (َٗ)(اللَّهيمَّ أىعتًٍٍمًٍت ريٍشًدم، كىأىًعٍذِن ًمٍن شىرًٌ نػىٍفًسي) 
نٍػيىا كىاآٍلًخرىةً  هللا أىٍسأىليكى )   .(ُٗ)(العىاًفيىةى يف الدُّ
ا، اضتىٍمدي َّلًلًَّ عىلىى كيلًٌ اللَّهيمَّ انٍػفىٍعًٍت مبىا عىلَّ )  فىعيًٍت، كىزًٍدِن ًعٍلمن ٍمتىًٍت، كىعىلًٌٍمًٍت مىا يػىنػٍ

، كىأىعيوذي بً  اًؿ أىٍىًل النَّارً  كى حىاؿو  .(ِٗ)(ًمٍن حى
 .  (ّٗ)(نَّةى كىأىٍدًخٍلًٍت اصتى  ،كىاٍرزتىًٍٍت  ،هيمَّ اٍغًفٍر يل اللَّ )
ًفعن اللَّ )  .(ْٗ)(ا، كىعىمىالن ميتػىقىبَّالن هيمَّ ًإٌِنً أىٍسأىليكى ًعٍلمنا انى
نػىهىا) تػىهىا، كىسىكى تػىهىا، كىزًينػى  . (ٓٗ)(اللَّهيمَّ ضىٍع يف أىٍرًضنىا بػىرىكى
 . (ٔٗ)(أىٍفضىلي الذًٌٍكرً أنت، هللاي ىي: الى ًإلىوى ًإالَّ )

ا  الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ )قيٍل:  زه ًمٍن كينيوًز اصتىنَّةً ، فًإهنَّ نػٍ  . (ٕٗ)(كى
، ًإالَّ حىرَّمىوي اَّللَّي عىلىى : )مىا ًمٍن أىحىدو يىٍشهىدي  ا رىسيوؿي اَّللًَّ أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىفَّ ػتيىمَّدن

 .               (ٖٗ)(النَّارً 
 . (ٗٗ)(طيوَبى ًلمىٍن كىجىدى يف صىًحيفىًتًو اٍسًتٍغفىارنا كىًثَتنا: )مىٍن ًاٍستػىٍغفىرى هللاى غيًفرى لىوي 

ٍيف  . (ََُ)(أىٍستػىٍغًفري هللاى، أىٍستػىٍغًفري هللاى : )ااٍلٍسًتٍغفىار يةي كى
( : ٍغًفري اَّللَّى الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اضتىيَّ القىيُّوـى كىأىتيوبي ًإلىٍيًو، غيًفرى لىوي مىٍن قىاؿى  ،أىٍستػى

ًإٍف كىافى فػىرَّ ًمٍن الزٍَّحفً   . (َُُ)(كى
: يف   فضائل القرآف. الفصلي السَّادسي

ٍرفنا ًمٍن ًكتىاًب اَّللًَّ فػىلىوي )  حىسىنىةه، كىاضتىسىنىةي بًعىٍشًر أىٍمثىاعًتىا، الى  (َُِ)]بًوً [مىٍن قػىرىأى حى
، ـه حىٍرؼه  ،أىًلفه حىٍرؼه  ،(َُّ)]كىلىًكنٍ [أىقيوؿي امل حىٍرؼه  . (َُْ)(كىًميمه حىٍرؼه  ،كىالى

 .(َُٓ)(ًىيى السٍَّبعي اٍلمىثىاِن، كىالقيٍرآفي العىًظيمي ، ًمنى القيٍرآفً  أىٍعظىمي سيورىةو الفىاحًتىةي: ) 
 . (َُٔ)(ًإفَّ الشٍَّيطىافى يىًفرُّ ًمنى البػىٍيًت الًَّذم تػيٍقرىأي ًفيًو البػىقىرىةي البػىقىرىةي: )
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: )ًىيى أىٍعظىمي آيىةو يف كً  بوي فىيقىر  كىالى كىلىدو  ،الى تىضىٍعهىا عىلىى مىاؿو  ،اًب هللاً تى آيىةي الكيٍرًسيًٌ
 . (َُٕ)(شىٍيطىافه 

( إىل آخرى يػىتى اآل ا  اف: )آمىنى الرَّسيوؿي ثى لىيىاؿو فػىيػىٍقرىبػيهى البػىقىرىًة، الى يػيٍقرىآًف يف دىارو ثىالى
 . (َُٖ)(شىٍيطىافه 
ـي  : )(َُٗ)األنعا لىقىٍد : ظتا نىزلٍت سىبَّحى رسيوؿي هللًا )صلَّى هللاي عليًو كىسىلَّم(، مثيَّ قاؿى

ًة مىا سىدَّ اأٍليفيقى شىيَّعى ىىًذًه السُّ  ًئكى  . (َُُ)( ورىةى ًمنى اٍلمىالى
ا يىوـى اصتيمعًة أىضىاءى لىوي ًمنى النُّوًر مىا بػىٍُتى   . (ُُُ)(اصتيميعىتػىٍُتً الكهف: )مىٍن قػىرىأىى

تو ًمٍن أىكَّعتً )  . (ُُِ)(عيًصمى ًمنى الدَّجَّاؿً  امىٍن حىًفظى عىٍشرى آَيى
 .(ُُّ)(ًمٍن أٍلواًح ميوسى واًميمى اًسُتى كاضتى أيٍعًطيتي طوى كالطَّوى )ك 
ًسُت، قػىٍلبي القيٍرآفً ) الى يػىٍقرىؤيىىا رىجيله ييرًيدي هللاى كىالدَّارى اآٍلًخرىةى ًإالَّ غيًفرى لىوي،  َيى

كيمٍ   . (ُُْ)(اقٍػرىءيكىىا عىلىى مىٍواتى
 . (ُُٓ)(أىحىبُّ ًإيلىَّ ؽتَّا طىلىعىٍت عىلىٍيًو الشٍَّمسي الفتح: )

ثيوفى آيىةن شىفىعىٍت ًلرىجيلو ثى سورة اٍلميلك: )  . (ُُٕ)(غيًفرى لىوي  (ُُٔ)]حىىتَّ [الى
اًفريكف: ريبيعي القيٍرآفً )ًإذىا زيٍلزًلىٍت:  ريبيعي ، ًإذىا جىاءى نىٍصري هللًا: ريبيعي القيٍرآفً ، الكى

 . (ُُٖ)ب/ثػيليثي القيٍرآًف(ّٖ، قيٍل ىيوى هللاي أىحىد: القيٍرآفً 
 : وؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىتػىعىوَّذي ًمنى اصتىافًٌ كىعىٍُتً )كىافى رىسي الفىلىقي كالنَّاسي

ا كىتػىرىؾى مىا ًسوىاقتيىا(لٍ ااإًلنسىاًف حىىتَّ نػىزىلىًت  ًف، أىخىذى هًبًمى ميعىوًٌذىاتى
(ُُٗ) . 

 لَّم(.الفصلي السَّابع: يف فضائل الصَّالة كالسَّالـ علىى النبًٌ )صىلَّى هللاي عليًو كىسى  
ةن )  .(َُِ)(أىٍكىلى النَّاًس يب يػىٍوـى الًقيىامىًة أىٍكثػىريىيٍم عىلىيَّ صىالى

تيوي أىحىده يػىٍوـى اصتي  ييصىلًٌي عىلىيَّ )ال   . (ُُِ)(ميعىًة ًإالَّ عيًرضىٍت عىلىيَّ صىالى
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تيوي صىلَّى هللا عىلى  ،مىٍن صىلَّى عىلىى النًَّبًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىاًحدىةن ) ًئكى ٍيًو كىمىالى
ةن   .      (ُِِ)(سىٍبًعُتى صىالى

لًٌغيوِن  ،مىالًئكىةن سىيَّاًحُتى  (ُِّ)ًإفَّ َّلًلًَّ )  . (ُِْ)(عىٍن أيمَّيًتى السَّالـى  يػيبػى
ٍقعىدى اٍلميقىرَّبى ًعٍندىؾى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ) : اللهيمَّ أىٍنزًٍلوي اٍلمى مىٍن صىلَّى عىلىى ػتيىمَّدو، كىقىاؿى

 .(ُِٓ)(ٍت لىوي شىفىاعىيًت كىجىبى 
 دتت األدعية اظتباركة

 ِبمد هللا كعونو كحسن توفيقو ًإٍف شىاءى هللاي تعاىل،
 كىاضتمدي هلًل كىحدهي، كىصىلَّى هللاي عىلىى ػتيىمَّدو، 

 ػتيىمَّدو كىآلًو كىصىحبًو كىسىلَّم. سىٌيدان ي 
 )حسبنا هللا كنعم الوكيل(.
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 فهرس اظتراجع
 تحامت البيسيت ) مد بن حباف بن أزتد بن حباف التميمي أيبحمل اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف

الناشر: ، : شعيب األرنؤكطحتقيقىػ( ّٕٗ تىػ(ترتيب: األمَت عالء الدين علي بن بلباف الفارسي)ّْٓ
 ـ.ُٖٖٗ سنة األكىل، الطبعة، مؤسسة الرسالة، بَتكت

الناشر: ، احملقق: دمحم فؤاد عبد الباقي، ىػ(ِٔٓتعبد هللا ) مد بن إشتاعيل البخارم أيبحمل فرداألدب اظت
 ـ.ُٖٗٗ سنةالثالثة،  الطبعة، بَتكت، دار البشائر اإلسالمية

شتاعيل بن دمحم أمُت بن مَت سليم الباابِن البغدادم إل إيضاح اظتكنوف يف الذيل على كشف الظنوف
 .دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت الناشر:، ىػ(ُّٗٗت)
: ػتفوظ الرزتن زين يقق، حتىػ(ِِٗتبكر أزتد بن عمرك العتكي اظتعركؼ ابلبزار ) يبأل ،البحر الزخار 

الطبعة ، اظتدينة اظتنورة ،الناشر: مكتبة العلـو كاضتكم، كصربم عبد اطتالق الشافعي، هللا، كعادؿ بن سعد
 .ـََِٗ سنةاألكىل، 

رسالة دكتوراة جبامعة ،ىػ(ْٖٔ ت) اضتسن علي بن أزتد الواحدم النيسابورم يب، ألبىًسٍيطًسَت الفتلا
 ق.َُّْ عاـ األكىل، الطبعة، اإلماـ دمحم بن سعود، الناشر: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية

ن دمحم سامي ب، حتقيق: ىػ(ْٕٕ تالفداء إشتاعيل بن عمر بن كثَت الدمشقي ) يبابن كثَت أل تفسَت
 ـ. ُٗٗٗ ، عاـالثانية الطبعة، الناشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع، سالمة

الناشر: ، ىػ(َّْتنعيم أزتد بن عبد هللا بن أزتد األصبهاِن ) يب، ألحلية األكلياء كطبقات األصفيا
 .ـُْٕٗسنةجبوار ػتافظة مصر، ، السعادة

دار  الناشر:، : مصطفى عبد القادر عطاحتقيق ،ىػ(َّٔتسليماف بن أزتد الطرباِن )، لالدعاء للطرباِن
 ق.ُُّْسنة األكىل،  الطبعةت، بَتك ، الكتب العلمية

، ق: بدر بن عبد هللا البدريق، حتىػ(ْٖٓتبكر البيهقي ) زتد بن اضتسُت بن علي أيب، ألالدعوات الكبَت
 . ـََِٗ سنة ،الطبعة األكىل، الكويت، الناشر: غراس للنشر كالتوزيع

عبد الرزتن دمحم انصر الدين األلباِن  يب، ألألحاديث الضعيفة كاظتوضوعة كأثرىا السيئ يف األمةسلسلة ا
 .ـُِٗٗ، سنةالطبعة األكىل، : دار اظتعارؼ، الرَيضنشرىػ(َُِْت)

ػتمود عبد  ، حتقيق:حاجي خليفةك صطفى بن عبد هللا العثماِن ، ظتسلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ
 .ـََُِعاـ النشر: ، تركيا ،لناشر: مكتبة إرسيكا، إستانبوؿا، القادر األرانؤكط

أزتد  حتقيق كتعليق:، ىػ(ِٕٗتعيسى ) مد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى الًتمذم أيبحمل سنن الًتمذم
، مصر ،دمحم شاكر كدمحم فؤاد عبد الباقي كإبراىيم عطوة عوض الناشر: مطبعة مصطفى البايب اضتلب

 ـ.ُٕٓٗسنةالطبعة الثانية، 
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، حتقيق: حسُت سليم أسد الداراِن، ىػ(ِٓٓتدمحم عبد هللا بن عبد الرزتن الدارمي ) يبأل ،سنن الدارمي
 .ـَََِسنةاألكىل،  الطبعة، الناشر: دار اظتغٍت للنشر كالتوزيع، اظتملكة العربية السعودية

ًجٍستاِن ) أليبسنن أيب داكد  : دمحم ػتيي الدين عبد يقق، حتىػ(ِٕٓتداكد سليماف بن األشعث السًٌ
 .بَتكت ،الناشر: اظتكتبة العصرية، صيدا، اضتميد

الناشر: ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ىػ(َّّتأزتد بن شعيب النسائي ) سنن الصغرل للنسائي
 ـ. ُٖٔٗ سنةالثانية،  الطبعة، حلب، مكتب اظتطبوعات اإلسالمية

ىػ(، حتقيق: حسن عبد اظتنعم شلب، أشرؼ َّّأزتد بن شعيب النسائي )تللنسائي  سنن الكربل
عليو: شعيب األرانؤكط، قدـ لو: عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت، 

 ـ. ََُِالطبعة األكىل، عاـ 
 الناشر: دار، حتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، ىػ(ِّٕتعبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت ) أليب سنن ابن ماجة

 .فيصل عيسى البايب اضتلب ،إحياء الكتب العربية
الدكتور عبد العلي عبد اضتميد ، حتقيق ىػ(ْٖٓتبكر البيهقي ) زتد بن اضتسُت أيبأل شعب اإلنتاف

، الطبعة األكىل، مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع ابلرَيض ابلتعاكف مع الدار السلفية ببومبام ر:الناش، حامد
 .ـََِّ سنة

: دمحم زىَت بن انصر ق(، حتقيقِٔٓ) هللا البخارم اصتعفي عبد مد بن إشتاعيل أيبحملرم صحيح البخا
 . ىػُِِْ سنة الطبعة األكىل،، الناشر: دار طوؽ النجاة، الناصر

، الناشر: مكتىبة اظتىعارؼ لًلنىٍشًر كالتوزٍيع، الرَيض، مد انصر الدين األلباِنحمل ،صىًحيحي الًتًغيب كىالًتًىيب
 .ـَََِسنةالطبعة األكىل، ، ة العربية السعوديةاظتملك

الناشر: ، ىػ(َُِْتعبد الرزتن دمحم انصر الدين األلباِن ) يب، ألصحيح اصتامع الصغَت كزَيداتو
 .اظتكتب اإلسالمي
د. دمحم  ، حتقيق:ىػ(ُُّتلسلمي النيسابورم )ابكر دمحم بن إسحاؽ بن خزنتة  يبأل صحيح ابن خزنتة
 . بَتكت، الناشر: اظتكتب اإلسالمي، مصطفى األعظمي
الناشر: مؤسسة غراس للنشر ، ىػ(َُِْتعبد الرزتن دمحم انصر الدين األلباِن ) يبألصحيح أيب داكد 
 . ـََِِ عاـالطبعة األكىل، ، كالتوزيع، الكويت

دمحم فؤاد عبد ، حتقيق: ىػ(ُِٔتاضتسن القشَتم النيسابورم ) سلم بن اضتجاج أيبظت صحيح مسلم
 .بَتكت ،الناشر: دار إحياء الًتاث العريب، لباقيا

، الناشر: مكتىبة اظتىعارؼ لًلنىٍشًر كالتوزٍيع، الرَيض، مد انصر الٌدين األلباِن، حملضىعيفي التػٍَّرًغيب كىالتػٍَّرًىيب
 .ـَََِسنةالطبعة األكىل، ، اظتملكة العربية السعودية
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أشرؼ على طبعو: زىَت ، ىػ(َُِْتن األلباِن )مد انصر الدي، حملضعيف اصتامع الصغَت كزَيدتو
 ، بَتكت. الناشر: اظتكتب اإلسالمي، الشاكيش

، ىػ(َِٗتاطتَت دمحم بن عبد الرزتن السخاكم ) شمس الدين أيبع لالضوء الالمع ألىل القرف التاس
 .بَتكت، الناشر: منشورات دار مكتبة اضتياة

،  بن إسحاؽ زتد بن دمحمأل كمعاشرتو مع العباد عمل اليـو كالليلة سلوؾ النب مع ربو عز كجل يٍػنػىوىرمُّ الدًٌ
( الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية كمؤسسة علـو ، كوثر الربِن  ، حتقيق:ىػ(ّْٔتاظتعركؼ بػابن السٍُّتًٌ

 .بَتكت، جدة، القرآف
عبد هللا حتقيق: ىػ(ُْٕ تبن البىناَّ البغدادم اضتنبلي )الحسن بن أزتد ل فضل التهليل كثوابو اصتزيل

 . ىػَُْٗ ، سنةاألكىل الطبعة، الرَيض ،الناشر: دار العاصمة، اصتديع
: زتدم عبد اجمليد ، حتقيقىػ(ُْْت) القاسم دتاـ بن دمحم بن عبد هللا بن جعفر الرازم يبألالفوائد 
 ق.  ُُِْسنة الطبعة األكىل، ، الرَيض، الناشر: مكتبة الرشد، السلفي

بكر دمحم بن إسحاؽ بن خزنتة النيسابورم  ، أليبكإثبات صفات الرب عز كجل كتاب التوحيد
 سنةالطبعة اطتامسة، ، الناشر: مكتبة الرشد، عبد العزيز بن إبراىيم الشهواف، حتقيق: ىػ(ُُّت)

 .ـُْٗٗ
: ، حتقيقىػ(ِٕٖتبكر بن أيب عاصم كىو أزتد بن عمرك الشيباِن )، أليب كتاب الصالة على النب ملسو هيلع هللا ىلص

 .ـُٓٗٗسنةالطبعة األكىل، ، دمشق، الناشر: دار اظتأموف للًتاث، زتدم عبد اجمليد السلفي
اظتشهور ابسم حاجي خليفة أك العثماِن  صطفى بن عبد هللا ، ظتكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف

اث العريب، كدار العلـو اضتديثة، دار إحياء الًت ك  ،بغداد ،الناشر: مكتبة اظتثٌت، ىػ(َُٕٔتاضتاج خليفة )
 ـ.ُُْٗ اتريخ النشر:، بَتكت، كدار الكتب العلمية

: حساـ ، حتقيقىػ(َٕٖ تاضتسن نور الدين علي بن أيب بكر اعتيثمي ) يبأل ،غتمع الزكائد كمنبع الفوائد
 . ـُْٗٗعاـ ، الناشر: مكتبة القدسي، القاىرة، الدين القدسي

، أزتد بن علي اظتقريزم: رااختص، ىػ(ِْٗتنصر بن اضتجاج اظتىٍركىًزم ) مد بنحملؼتتصر قياـ الليل 
 .ـُٖٖٗ عاـالطبعة األكىل، ، ابكستاف، حديث أكادمي، فيصل اابد :لناشرا

الناشر: دار ، ىػ(َُُْتعلي بن سلطاف اعتركم القارم )، لمرقاة اظتفاتيح شرح مشكاة اظتصابيح
 . ـََِِسنةالطبعة األكىل، ، الفكر، بَتكت

حتقيق: أنتن بن ، ىػ(ُّٔتعوانة يعقوب بن إسحاؽ النيسابورم اإلسفراييٍت ) يب، ألمستخرج أيب عوانة
 ـ.ُٖٗٗ سنةالطبعة األكىل، ، بَتكت ،الناشر: دار اظتعرفة، عارؼ الدمشقي
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 ،عبد هللا اضتاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم اضتكم الضب االنيسابورم يبألاظتستدرؾ على الصحيحُت 
ىل، سنة األك  الطبعة، بَتكت، لناشر: دار الكتب العلمية، احتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ىػ(َْٓت)

 ـ. َُٗٗ
: شعيب األرنؤكط يقق، حتىػ(ُِْتعبد هللا أزتد بن دمحم بن حنبل الشيباِن ) أليب مسند أزتد بن حنبل

الطبعة ، ناشر: مؤسسة الرسالةال، إشراؼ: د عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي، عادؿ مرشد، كآخركفك 
 ـ.ََُِسنةاألكىل، 

  البحر الزخار =مسند البزار 
حسن سليم أسد  :قيق، حتىػ(ُِٗ تبكر عبد هللا بن الزبَت اضتميدم اظتكي ) يبأل ،مسند اضتميدم

  ـ.ُٔٗٗسنةالطبعة األكىل، ، لناشر: دار السقا، دمشق، االدَّارىاِنٌ 
الدكتور دمحم بن ، حتقيق: ىػ(َِْت) اكد سليماف بن داكد الطيالسيد يب، ألمسند أيب داكد الطيالسي

 . ـُٗٗٗ عاـالطبعة األكىل، ، مصر، الناشر: دار ىجر، عبد احملسن الًتكي
الناشر: مؤسسة ، أنتن علي أبو نتاِن، حتقيق: ىػ(َّٕتبكر دمحم بن ىاركف الرُّكَيِن ) يبأل مسند الركَيِن

 ق. ُُْٔعاـ ، الطبعة األكىل، القاىرة، قرطبة
، حسُت سليم أسد ، حتقيق:ىػ(َّٕتيعلى أزتد بن علي بن اظتثيٌت اظتوصلي ) يبأل مسند أيب يعلى

 ـ. ُْٖٗ، سنة األكىل الطبعة، دمشق، الناشر: دار اظتأموف للًتاث
، حبيب الرزتن األعظمي، حتقيق: ىػ(ُُِتبن قتاـ الصنعاِن ) ، لعبد الرزاؽصنف عبد الرزاؽم

 . الثانية الطبعة، بَتكت، يطلب من: اظتكتب اإلسالمي، اعتند، جمللس العلميالناشر: ا
، ىػ(ِّٓتبكر بن أيب شيبة عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم العبسي ) يبأل صنف يف األحاديث كاآلاثرم
 ق. َُْٗ، عاـاألكىل الطبعة، الرَيض، الناشر: مكتبة الرشد، : كماؿ يوسف اضتوتقيقحت

 ،: طارؽ بن عوض هللا بن دمحم، حتقيقىػ(َّٔتسليماف بن أزتد بن أيوب الطرباِن )ل ،اظتعجم األكسط
 .  القاىرة، الناشر: دار اضترمُت، عبد احملسن بن إبراىيم اضتسيٍت

، دمحم شكور ػتمود اضتاج أمرير ، حتقيق:ىػ(َّٔتسليماف بن أزتد الطرباِن )للطرباِن، ل اظتعجم الصغَت
 ق.َُْٓسنة الطبعة األكىل، ، عماف، بَتكت، دار عمار، يالناشر: اظتكتب اإلسالم

بَتكت، دار إحياء الًتاث ، الناشر: مكتبة اظتثٌت، ىػ(َُْٖت) عمر بن رضا كحالةل معجم اظتؤلفُت
 .بَتكت ،العريب

، حتقيق: ىػ(ِْٗت) دمحم عبد اضتميد بن زتيد بن نصر الكىٌشي يب، ألاظتنتخب من مسند عبد بن زتيد
الطبعة األكىل، ، لقاىرة، االناشر: مكتبة السنة، ػتمود دمحم خليل الصعيدم ،م السامرائيصبحي البدر 

 ـ. ُٖٖٗ سنة
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الناشر: دار ، دمحم فؤاد عبد الباقي، حتقيق: ىػ(ُٕٗتمالك بن أنس األصبحي)، موطأ اإلماـ مالك
 ـ.ُٖٓٗ، سنةإحياء الًتاث العريب، بَتكت

دار إحياء ، ىػ(ُّٗٗتشتاعيل بن دمحم أمُت البغدادم )إل اظتصنفُتىدية العارفُت أشتاء اظتؤلفُت كآاثر 
 .بَتكت ،الًتاث العريب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش

                                                           

 (.ِْػػػػػُْسورة األحزاب )اآلية (ُ)
 .ِْٖػػػػ  ِْٕ/ُٖذكره الواحدم يف التفسَت البسيط  (ِ)
 .َْٕٔرقم ٖٔ/ٖأخرجو البخارم  (ّ)
  ه.كغَت  ّّٕٓرقم ْٕٓ/ٓأخرجو الًتمذم (ْ)
 (. ُِْسورة طو )اآلية  (ٓ)
 (.ُُٕسورة اظتؤمنوف )اآلية (ٔ)
 (.َٔسورة غافر )اآلية (ٕ)
. ضعيف، ذكره األلباِن يف سلسلة األحاديث الضعيفة ُُِٖرقم ّْٔ/ّأخرجو أبو يعلى يف مسنده  (ٖ)

 .َُٖرقم  ِّٖ/ُكاظتوضوعة
، كشف الظنوف ٖٔ/ٓق( َِٗخاكم)تمصادر تررتة اظتؤلف: الضوء الالمع ألىل القرف التاسع للس (ٗ)

، سلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ ظتصطفى بن عبد هللا العثماِن ِٗٔ/ُق(َُٕٔضتاجي خليفة)ت
، معجم ِٕٔ/ُق(ُّٗٗ، ىدية العارفُت إلشتاعيل البغدادم)َّٔ/ِق( َُٕٔكحاجي خليفة)ت

 .   ُٖٔ/ٔق( َُْٖاظتؤلفُت لرضا كحالة)
، كالظاىر ِٕٕ/ْيف إيضاح اظتكنوف يف الذيل على كشف الظنوف  ىذه اظتخطوط ذكرىا: البغدادم (َُ)

   أهنا ضمن الًتاث اظتفقود فلم أعثر عليها يف فهارس اظتخطوطات.
 .ِٗٔ/ُأنظر: كشف الظنوف  (ُُ)
 يف األصل )التاكم( كاظتثبت من كتب الًتاجم.ُِ) )
 ُِٖٓ/ِجة ، كابن ماِٗٔٗرقم ُُِ/ٓ، كالًتمذم ُْٕٗرقم ٕٔ/ِأبو داكد أخرجو ُّ) )

رتيعهم عن  ُْٕرقم ِْٗالبخارم يف األدب اظتفرد صك  ،ُِّٖٓرقم ِٖٗ/َّ، كأزتدِّٖٖرقم
 .َّْٕرقم ُْٔ/ُ، أنظر: صحيح اصتامع الصغَت كزَيدتوقاؿ األلباِن: صحيح . النعماف بن بشَت
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، كالقتا عن أيب ّٔٗٔرقم ِّٖ/ُُ، كأبو يعلى يف مسنده ِّّٖرقم ِْٔ/ٓأخرجو الًتمذم ( ُْ)
 .َِٗٔرقم َُٖٕ/ِ، أنظر: صحيح اصتامع الصغَت كزَيدتو قاؿ األلباِن: حسن . ريرةىي 
، كابن حباف انظر: اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف َْٕٔرقم ٖٔ/ٖأخرجو البخارم ( ُٓ)
 ، كالقتا عن أيب موسى األشعرم.   ْٖٓرقم ُّٓ/ّ
ػٍل ظتا كرد عىٍن سىٍعًد بًن مىاًلكو )رىًضيى اَّللَّي عىنٍ ( ُٔ) : )ىى ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ )صىلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى( يػىقيػوؿي : شتًى وي( قىاؿى

ةي الَّػػيًت  ٍعوى ، كىًإذىا سيػػًئلى بًػػًو أىٍعطىػػى؟ الػػدَّ ػػابى ػػٍم عىلىػػى اٍسػػًم اَّللًَّ اأٍلىٍعظىػػًم الَّػػًذم ًإذىا ديًعػػيى بًػػًو أىجى  دىعىػػا هًبىػػا ييػػونيسي أىديلُّكي
دىاهي يف الظُّ  ٍيػػثي انى ٍنػػتي ًمػػنى الظَّػػاًلًمُتى(، فػىقىػػاؿى رىجيػػله: َيى رىسيػػوؿى حى ًث، الى ًإلىػػوى ًإالَّ أىنٍػػتى سيػػٍبحىانىكى ًإٌِنً كي ػػاًت الػػثَّالى ليمى

ـٍ لًٍلميٍؤًمًنُتى عىامَّػةن؟ فػىقىػاؿى رىسيػوؿي اَّللًَّ )صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّ  انىٍت لًييونيسى خىاصَّةن أى ، ىىٍل كى قػىػٍوؿى الى تىٍسػمىعي مى(: )أى اَّللًَّ
ػػٍؤًمًنُتى{ كىقىػػاؿى رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي  ًلكى نػيٍنًجػػي اٍلمي ػػذى ، كىكى نىػػاهي ًمػػنى اٍلغىػػمًٌ ػػلَّ(: }كىؾتىَّيػٍ ػػلَّمى: )أىنتُّىػػا اَّللًَّ )عىػػزَّ كىجى  عىلىٍيػػًو كىسى

يػعي ميٍسًلمو دىعىا هًبىا يف مىرىًضًو أىٍربىًعُتى مىرَّةن فىمىاتى يف مىرىًضًو ذىلً  ًإٍف بػىػرىأى، بػىػرىأى كىقىػٍد غيًفػرى لىػوي رتًى كى أيٍعًطيى أىٍجرى شىًهيدو، كى
             (.  ذينيوًبوً 
 .ُٖٓٔرقم ٖٓٔ/ُأخرجو اضتاكم يف اظتستدرؾ       

:  )اٍسػمي ( ُٕ) ػاتػىٍُتً اآليػىتػىػٍُتً ظتا كرد عىػٍن أىشٍتىػاءى بًٍنػًت يىزًيػدى أىفَّ النَّػًبَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى قىػاؿى اَّللًَّ األىٍعظىػمي يف ىى
 ًإالَّ ىيوى اضتىيُّ القىيُّوـي{(.           }كىًإعتىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى الرَّزٍتىني الرًَّحيمي{، كىفىاحًتىًة آًؿ ًعٍمرىافى}امل اَّللَّي الى ًإلىوى 

ػػػػػ ّْٖٕرقػػػػػم ُٕٓ/ٓأخرجػػػػػو الًتمػػػػػذم       ػػػػػنه صىػػػػػًحيحه، كأبػػػػػو داكد كقػػػػػاؿ: ىى ػػػػػًديثه حىسى ا حى  َٖ/ّذى
 .ّٖٓٓرقم ُِٕٔ/ِ، كابن ماجو ُْٔٗرقم

ػافى مىػعى رىسيػوًؿ اَّللًَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى جىاًلسنػا كىرىجيػله ييصىػلًٌي مثيَّ دىعىػا )اللَّ ( ُٖ) هيػمَّ ًإٌِنً أىٍسػأىليكى عىٍن أىنىسو أىنَّوي كى
ػػيُّ َيى قػىيُّػػأبًىفَّ لىػػكى اضتٍىٍمػػدي الى  ، َيى حى ًؿ كىاإٍلًٍكػػرىاـً نَّػػافي، بىػػًديعي السَّػػمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض، َيى ذىا اصتٍىػػالى ، اٍلمى وـي(،  ًإلىػػوى ًإالَّ أىنٍػػتى

ًو اٍلعىًظيًم الًَّذم ًإذىا ديًعيى ًبًو أى   جىابى كىًإذىا سيًئلى ًبًو أىٍعطىى(.    فػىقىاؿى النًَّبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )لىقىٍد دىعىا اَّللَّى اًبشتًٍ

 ماجػػػو ، كابػػػنََُّرقػػػم ِٓ/ّ، كالنسػػػائي يف السػػػنن الصػػػغرلُْٓٗرقػػػم ٕٗ/ِأخرجػػػو أبػػػو داكد     
 ، كاضتديث صحيح.َُِِٓرقم ِّٖ/ُٖ، كأزتدّٖٖٓرقم ُِٖٔ/ِ
،،،،،، اضتديث.، ٔظتا كرد أنظر: ىامش رقم( ُٗ)  عىن أشٍتاءى بًٍنًت يىزًيدى
ٍعػػػػػتي رىسيػػػػػوؿى اَّللًَّ صىػػػػػلَّى ظتػػػػػا كرد ( َِ) ػػػػػافى يٍػػػػػنى عىفَّػػػػػافى يػىقيػػػػػوؿي شتًى ٍعػػػػػتي عيٍثمى : شتًى ػػػػػافى يػىقيػػػػػوؿي فى بٍػػػػػنى عيٍثمى عػػػػػن أىابى

ػػػػػػػٍيءه، يف اأٍلىٍرًض، كىالى يف  ػػػػػػػًو شى : )مىػػػػػػػٍن قىػػػػػػػاؿى ًبٍسػػػػػػػًم اَّللًَّ الَّػػػػػػػًذم الى يىضيػػػػػػػرُّ مىػػػػػػػعى اشتًٍ ػػػػػػػلَّمى يػىقيػػػػػػػوؿي  هللاي عىلىٍيػػػػػػػًو كىسى
ػػػػػوى ال اًء، كىىي ػػػػػمى ػػػػػىتَّ ييٍصػػػػػًبحى، كىمىػػػػػٍن قىاعتىىػػػػػا ًحػػػػػُتى السَّ ءو، حى ٍ تيًصػػػػػٍبوي فىٍجػػػػػأىةي بىػػػػػالى ، ملى ثى مىػػػػػرَّاتو ػػػػػًميعي اٍلعىًلػػػػػيمي، ثىػػػػػالى سَّ

ػػػػػافى، اٍلفىػػػػػا فى بٍػػػػػنى عيٍثمى : فىأىصىػػػػػابى أىابى (، كىقىػػػػػاؿى ػػػػػىتَّ نتيًٍسػػػػػيى ءو حى ٍ تيًصػػػػػٍبوي فىٍجػػػػػأىةي بىػػػػػالى ، ملى ثي مىػػػػػرَّاتو ًلجي، ييٍصػػػػػًبحي ثىػػػػػالى
ػػػػ عىػػػػلى الرَّجي ٍبتي فىجى ػػػػذى ػػػػعى ًمٍنػػػػوي اضتٍىػػػػًديثى يػىٍنظيػػػػري ًإلىٍيػػػػًو، فػىقىػػػػاؿى لىػػػػوي: )مىػػػػا لىػػػػكى تػىٍنظيػػػػري ًإيلىَّ؟ فػىػػػػوى اَّللًَّ مىػػػػا كى لي الَّػػػػًذم شتًى
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ػػػػػٍوـى الَّػػػػػًذم ػػػػػلَّمى، كىلىًكػػػػػنَّ اٍليػى ػػػػػافي عىلىػػػػػى النَّػػػػػًبًٌ صىػػػػػلَّى هللاي عىلىٍيػػػػػًو كىسى ػػػػػذىبى عيٍثمى ػػػػػافى كىالى كى  أىصىػػػػػابىًٍت ًفيػػػػػوً  عىلىػػػػػى عيٍثمى
 مىا أىصىابىًٍت غىًضٍبتي فػىنىًسيتي أىٍف أىقيوعتىىا(.        

:  ّّٖٖرقػػػػػػم ْٓٔ/ٓأخرجػػػػػػو الًتمػػػػػػذم     ،كقػػػػػػاؿى ػػػػػػنه صىػػػػػػًحيحه غىرًيػػػػػػبه ػػػػػػًديثه حىسى ا حى ػػػػػػذى كأبػػػػػػو داكد  ىى
 ، كغَتىم.ّٖٗٔرقم ُِّٕ/ِ، كابن ماجوَٖٖٓرقم ِّّ/ْ
ٍيل بن أىيب صىاًلحو عىٍن أىبًيًو قىاؿى شتىً ظتا كرد عن ( ُِ) : كيٍنتي جىاًلسنا ًعٍنػدى رىسيػوًؿ اَّللًَّ سيهى ٍعتي رىجيالن مىٍن أىٍسلىمى، قىاؿى

لىةى فػىلىٍم أىًلىٍ  ، ليًدٍغتي اللَّيػٍ : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ اًبًو فػىقىاؿى ، قىاؿى صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىجىاءى رىجيله ًمٍن أىٍصحى  حىىتَّ أىٍصبىٍحتي
: عىٍقرىبه  : أىعيوذي ًبكىًلمىاًت اَّللًَّ التَّامَّاًت ًمٍن شىرًٌ مىا خىلىػقى، ملىٍ )مىاذىا؟( قىاؿى : )أىمىا ًإنَّكى لىٍو قػيٍلتى ًحُتى أىٍمسىٍيتى ، قىاؿى

                  تىضيرَّؾى ًإٍف شىاءى اَّللَّي(.                                                                
ػػًديثه حىسىػػنه كقػػاؿ:  َّْٔرقػػم ّٖٓ/ٓأخرجػػو الًتمػػذم      ا حى ػػذى ، كابػػن ّٖٖٗرقػػم ُّ/ْ، كأبػػو داكدىى

 ، كغَتىم.َُٕٗٓرقم ْٕٗ/ِْ، كأزتدُّٖٓرقم ُُِٔ/ِماجو
ـى ًإىلى الصَّػ( ِِ) : كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإذىا قىا ًة اًبلظتا كرد عىٍن أىيب سىًعيدو اطتيٍدًرمًٌ قىاؿى بػَّػرى الى لٍَّيػًل كى

(، مثيَّ يػى  ػػريؾى ، كىالى ًإلىػػوى غىيػٍ ػػدُّؾى ، كىتػىعىػػاىلى جى ، كىتػىبىػػارىؾى اشٍتيػػكى : )سيػػٍبحىانىكى اللَّهيػػمَّ كىِبىٍمػػًدؾى ػػري  مثيَّ يػىقيػػوؿي : )اَّللَّي أىٍكبػى قيػػوؿي
: )أىعيوذي اًبَّللًَّ السًَّميًع العىًليًم ًمنى الشٍَّيطىاًف الرَّ  ًبَتنا(، مثيَّ يػىقيوؿي  ًجيًم، ًمٍن قتىٍزًًه كىنػىٍفًخًو كىنػىٍفًثًو(.         كى

، كابػػن ُُّْٕرقػػم ِٓ/ُٖ، كأزتػػد ٕٕٓرقػػم َِٔ/ُ، كأبػػو داكدِِْرقػػم ٗ/ِأخرجػػو الًتمػػذم    
: إسػػػػػػػػػػػناده صػػػػػػػػػػحيح، انظػػػػػػػػػػػر: صػػػػػػػػػػػحيح أيب قػػػػػػػػػػاؿ األلبػػػػػػػػػػػاِن. ، كغػػػػػػػػػػػَتىمْٕٔرقػػػػػػػػػػػم ِّٖ/ُخزنتػػػػػػػػػػة

 .ْٖٕرقمُّٔ/ّداكد
 (. ِِسورة اضتشر)االية( ِّ)

:)اٍسػػمي اَّللًَّ اأٍلىٍعظىمي:}ىيػػوى اَّللَّي الَّػػًذم ال ًإلىػػوى ًإال ىيػػوى عىػػاملي اٍلغىٍيػػًب كىالشَّػػهىادى  كرد عىػػنٍ      ػػاًبًر بٍػػًن زىيٍػػدو قىاؿى ًة ىيػػوى جى
{ اآلية(.                                      الرَّزٍتىني الرًَّحيمي ىيوى اَّللَّي الًَّذم ال ًإلىوى ًإال ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي

 .ِٓرقم ُِأخرجو اضتسن بن أزتد ابن البنأ يف كتاب فضل التهليل كثوابو اصتزيل ص    
لىػةو رتىىػ( ِْ) ػافى ًإذىا أىكىل ًإىلى ًفرىاًشػًو كيػلَّ لىيػٍ عى كىفٍَّيػًو، مثيَّ نػىفىػثى ظتا كرد عىٍن عىاًئشىةى أىفَّ النًَّبَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى كى

ػًفيًهمىا فػىقى  )قيػٍل أىعيػوذي بًػرىبًٌ النَّػاًس(، مثيَّ نتىٍسى )قيٍل أىعيوذي ًبرىبًٌ الفىلىًق(، كى ػا مىػا رىأى ًفيًهمىا: )قيٍل ىيوى اَّللَّي أىحىده(، كى حي هًبًمى
أي هًبًمىا عىلىى رىٍأًسًو كىكىٍجًهًو كىمىا أىقٍػبىلى ًمٍن جىسىًدًه يػىٍفعىلي ذىًلكى ثى  .    اٍستىطىاعى ًمٍن جىسىًدًه، يػىٍبدى  الىثى مىرَّاتو

كقػاؿ: ىػذا حػديث حسػن غريػب  َِّْرقػم ّْٕ/ٓ، كالًتمذمَُٕٓرقم َُٗ/ٔأخرجو البخارم    
 .َُٔٓٓرقم َِٗ/ٗ، كالنسائي يف السنن الكربلَٔٓٓرقم ُّّ/ْصحيح، كأبوداكد

 (.ُٗػػػػػػػُٕسورة الرـك )اآلية ( ِٓ)
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: )مىػٍن قىػػاؿى ًحػُتى ييٍصػػًبحي }فىسيػػٍبحىافى اَّللًَّ كرد عىػًن ابػػًن عىبَّػاسو عىػػٍن رىسيػػوًؿ اَّللًَّ صىػلَّ      ى هللاي عىلىٍيػػًو كىسىػلَّمى أىنَّػػوي قىػػاؿى
ػػػمىوىاًت كىاأٍلىٍرًض كىعىًشػػػيِّا كىًحػػػُتى تيٍظًهػػػريكفى،{ ًإىلى }كى  ًلكى ًحػػػُتى دتيٍسيػػػوفى كىًحػػػُتى تيٍصػػػًبحيوفى، كىلىػػػوي اضتٍىٍمػػػدي يف السَّ ػػػذى كى

لىًتًو(.   ختيٍرىجيوفى{، أىٍدرىؾى مىا فىاتى  ، كىمىٍن قىاعتىينَّ ًحُتى نتيًٍسي أىٍدرىؾى مىا فىاتىوي يف لىيػٍ  وي يف يػىٍوًمًو ذىًلكى
، كابػػن السُّػػٍت يف عمػػل ِْٓٓٔرقػػم ِّٓ/ٓ، كابػػن أيب شػػيبة َٕٔٓرقػػم ُّٗ/ْأخرجػػو أبػػو داكد      

كقػػػاؿ:  ّّٕٓقػػػمر  ِٖٔ/ُ، كاأللبػػػاِن يف ضػػػعيف اصتػػػامع الصػػػغَت كزَيداتػػػو ٔٓرقػػػم ّٓاليػػػـو كالليلػػػة ص
 ضعيف جدان.  

قػػراءة اآلَيت يف الصػػباح كاظتسػػاء دكف اعتقػػاد ثبػػوت نسػػبة ىػػذا الفضػػل للرسػػوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( فػػال يعتػػرب بدعػػة،     
ألف اآلَيت ترشػػد بعمػػـو داللػػة ألفاظهػػا إىل التسػػبيح مسػػاء كصػػباحا، كقػػد أجػػاز علمػػاء مصػػطلح اضتػػديث 

 ألعماؿ ابلشركط اظتعركفة.العمل ابضتديث الضعيف يف فضائل ا
ػػاده ًلًعبىػػاًدًه ًإىلى تىٍسػػًبيًحًو كىحتىٍمً      ًإٍرشى ػػًة، كى ا تىٍسػػًبيحه ًمٍنػػوي تػىعىػػاىلى لًنػىٍفًسػػًو اٍلميقىدًٌسى ػػذى ػػًذًه قػػاؿ ابػػني كثػػَت: )ىى يػػًدًه، يف ىى

الًَّة عىلىى كىمىاًؿ قيٍدرىتًػًو كىعىًظػيًم سيػٍلطىانًوً  ًمػًو، كىًعٍنػدى األكقاًت اٍلميتػىعىاًقبىًة الدَّ : ًعٍنػدى اٍلمىسىػاًء، كىىيػوى ًإقٍػبىػاؿي اللٍَّيػًل ًبظىالى
اًر عىٍن ًضيىائًًو(.          الصَّبىاًح، كىىيوى ًإٍسفىاري النػَّهى

 . َّٕ/ٔتفسَت ابن كثَت       
 (.ِٓٓسورة البقرة )اآلية( ِٔ)

كثػَتة منهػا: عىػٍن أىيب ىيرىيٍػػرىةى )رىًضػيى كرد يف فضل آية الكرسي كفضػل قراءهتػا يف الصػباح كاظتسػاء أحاديػث      
ِن آتو  ػػاًة رىمىضىػػافى، فىػػأىاتى ػػلَّمى( ِبًٍفػػًظ زىكى : كىكَّلىػػًٍت رىسيػػوؿي اَّللًَّ )صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى  فىجىعىػػلى لتىٍثيػػو ًمػػنى اَّللَّي عىٍنػػوي( قىػػاؿى

ىٍرفػىعىنَّكى ًإىلى  : كىاَّللًَّ ألى ٍذتيوي، كىقػيٍلتي : ًإٌِنً ػتيٍتىػاجه، كىعىلىػيَّ ًعيىػاؿه الطَّعىاـً فىأىخى  رىسيػوًؿ اَّللًَّ )صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى(، قىػاؿى
ػػلَّمى(: )َيى  ، فػىقىػػاؿى النَّػػًبُّ )صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى : فىخىلٍَّيػػتي عىٍنػػوي، فىأىٍصػػبىٍحتي ةه، قىػػاؿى ػػًديدى ػػةه شى أىابى ىيرىيٍػػػرىةى، مىػػا كىيل حىاجى

ػًبيلىوي فػىعىلى أىًسَتي  ، فػىرىزًتٍتيوي، فىخىلٍَّيػتي سى ةن، كىًعيىاالن ، شىكىا حىاجىةن شىًديدى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ : قػيٍلتي : ؾى البىارًحىةى(، قىاؿى ، قىػاؿى
ػػيػىعيودي، ًلقىػػٍوًؿ رىسيػػوًؿ اَّللًَّ )صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػوً  ػػيػىعيودي(، فػىعىرىفٍػػتي أىنَّػػوي سى ، كىسى بىكى ػػذى ػػيػىعيودي،  )أىمىػػا ًإنَّػػوي قىػػٍد كى ػػلَّمى( ًإنَّػػوي سى كىسى

ىٍرفػىعىنَّػػكى ًإىلى رىسيػػوًؿ اَّللًَّ )صىػػلَّى هللاي عى  : ألى ٍذتيػػوي، فػىقيٍلػػتي ، فىأىخى ػػاءى لتىٍثيػػو ًمػػنى الطَّعىػػاـً : فػىرىصىػػٍدتيوي، فىجى ػػلَّمى(، قىػػاؿى لىٍيػػًو كىسى
، الى أىعيػودي، فػىرىزًتٍتيػوي، فى  ، فػىقىػاؿى يل رىسيػوؿي اَّللًَّ )صىػلَّى هللاي دىٍعًٍت فىًإٌِنً ػتيٍتىاجه كىعىلىيَّ ًعيىػاؿه ػًبيلىوي، فىأىٍصػبىٍحتي خىلٍَّيػتي سى

ةن، كىًعيىػػ ػػًديدى ػػةن شى : َيى رىسيػػوؿى اَّللًَّ شىػػكىا حىاجى (، قػيٍلػػتي ػػلَّمى(: )َيى أىابى ىيرىيٍػػػرىةى، مىػػا فػىعىػػلى أىًسػػَتيؾى ، فػىرىزًتٍتيػػوي، عىلىٍيػػًو كىسى االن
: )أى  ًبيلىوي، قىاؿى : فىخىلٍَّيتي سى ٍذتيوي، فػىقيٍلػتي ، فىأىخى بىكى كىسىيػىعيودي(، فػىرىصىٍدتيوي الثَّالًثىةى، فىجىاءى لتىٍثيو ًمنى الطَّعىاـً مىا ًإنَّوي قىٍد كىذى

: دىٍعػ ، أىنَّػكى تػىػٍزعيمي الى تػىعيػودي، مثيَّ تػىعيػودي قىػاؿى ا آًخري ثىالىًث مىػرَّاتو ، كىىىذى ىٍرفػىعىنَّكى ًإىلى رىسيوًؿ اَّللًَّ عىلًٌٍمػكى كىًلمىػاتو ًٍت أي ألى
: }اَّللَّي الى  ، فىػػاقٍػرىٍأ آيىػػةى الكيٍرًسػػيًٌ : ًإذىا أىكىيٍػػتى ًإىلى ًفرىاًشػػكى ؟ قىػػاؿى : مىػػا ىيػػوى فىعيػػكى اَّللَّي هًبىػػا، قػيٍلػػتي ًإلىػػوى ًإالَّ ىيػػوى اضتىػػيُّ يػىنػٍ

ٍػًتمى اآليىػةى، فىًإنَّػكى لىػٍن يػىػزىاؿى عىلىٍيػكى ًمػنى اَّللًَّ  ػاًفظه، كىالى يػىٍقرىبػىنَّػكى شىػٍيطىافه حىػىتَّ تيٍصػًبحى، فىخىلٍَّيػتي القىيُّػوـي{، حىػىتَّ ختى حى
ػػةى(، قػي  ػػلَّمى(: )مىػػا فػىعىػػلى أىًسػػَتيؾى البىارًحى ػػًبيلىوي، فىأىٍصػػبىٍحتي فػىقىػػاؿى يل رىسيػػوؿي اَّللًَّ )صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى : َيى رىسيػػوؿى سى ٍلػػتي
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، زىعىمى أىنَّوي يػيعىلًٌميًٍت كىًلمىػاتو  : قىػاؿى يل: ًإذىا أىكىيٍػتى ًإىلى  اَّللًَّ (، قػيٍلػتي : )مىػا ًىػيى ػًبيلىوي، قىػاؿى فىعيػًٍت اَّللَّي هًبىػا، فىخىلٍَّيػتي سى يػىنػٍ
ٍػػًتمى اآليىػػةى: }اَّللَّي الى ًإلىػوى ًإالَّ ىيػػوى اضتىػػيُّ القىيُّػ لىػػٍن يػىػػزىاؿى وـي{، كىقىػػاؿى يل: ًفرىاًشػكى فىػػاقٍػرىٍأ آيىػػةى الكيٍرًسػيًٌ ًمػػٍن أىكَّعًتىػػا حىػىتَّ ختى

ػػىتَّ تيٍصػػًبحى      ػػٍيطىافه حى ػػاًفظه، كىالى يػىٍقرىبىػػكى شى ػػٍيءو عىلىػػى اطتىػػٍَتً -عىلىٍيػػكى ًمػػنى اَّللًَّ حى ػػانيوا أىٍحػػرىصى شى فػىقىػػاؿى النَّػػًبُّ  -كىكى
، تػىٍعلىػمي مىػٍن ختيىاًطػبي  ميٍنػذي ثىػالىًث لىيىػاؿو َيى أىابى ىيرىيٍػػرىةى(،  )صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى(: )أىمىا ًإنَّػوي قىػٍد صىػدىقىكى كىىيػوى كىػذيكبه

: )ذىاؾى شىٍيطىافه(. : الى، قىاؿى  قىاؿى
 .َُِٕٗرقم ُّٓ/ٗ، كالنسائي يف السنن الكربلُُِّرقم َُُ/ّأخرجو البخارم     

: كمنها: حديث      )مىػٍن قػىػرىأى آيىػةى الكيٍرًسػيًٌ يف ديبيػًر  قىاؿى رىسيوؿي هللًا )صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى(: عىٍن أىيب أيمىامىةى قىاؿى
 .) ٍنػىٍعوي ًمٍن ديخيوًؿ اصتىنًَّة ًإالَّ أىٍف نتىيوتى ةو مىٍكتيوبىةو ملىٍ نتى  كيلًٌ صىالى

 بسند صحيح.  ْٖٖٗرقم ْْ/ٗأخرجو النسائي يف السنن الكربل     
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ )صىلَّى هللاي عىلىٍيػًو ظتا كرد عىٍن أىيب صىاًلحو السَّمَّاًف أىفَّ أىابى عىيَّاشو )رىضً ( ِٕ) يى اَّللَّي عىٍنوي( كىافى يػىقيوؿي

هي الى شىػرًيكى لىػوي، لىػوي اٍلميٍلػكي كىلىػوي اضتٍىٍمػدي  ، كىىيػوى كىسىلَّمى(: مىٍن قىاؿى ًحُتى ييٍصًبحي: )الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي، كىٍحدى ًيػتي ، لتيٍيًػي كىنتي
، كىىي  ، كىكيػنَّ كىعىٍشػًر حىيُّ الى نتىيوتي يى عىٍنوي عىٍشػري سىػيًٌئىاتو ، كىػتًي (، كيًتبى لىوي هًبًنَّ عىٍشري حىسىنىاتو وى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

ػأىفَّ  ، كىمىػٍن قىػاؿى ًحػُتى نتيًٍسػي ًمثٍػلى ذىلًػكى حىػىتَّ ييٍصػًبحى. فىكى ، كىكينَّ ًحٍرزنا لىوي يف يػىٍوًمًو حىػىتَّ نتيًٍسػيى ػوي،  رىجيػالن رًقىابو  اتػَّهىمى
ـى الرَّجيلي، فػىػرىأىل رىسيػوؿى اَّللًَّ )صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى( : أىٍكثػىرى أىبيو عىيَّاشو عىلىى نػىٍفًسًو، فػىنىا :  فػىقىاؿى ، فػىقىػاؿى نىػاـً يف اٍلمى

ػػرى عىٍنػػكى  ، ًإفَّ أىابى عىيَّػػاشو أىٍخبػى ا؟ قىػػاؿى الرَّجيػػلي:َيى رىسيػػوؿى اَّللًَّ ػػذى ا كىكى ػػذى ػػلَّمى(  ًبكى )صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى ػػذى رىسيػػوؿي اَّللًَّ فىأىخى
.) ، صىدىؽى أىبيو عىيَّاشو ، صىدىؽى أىبيو عىيَّاشو :)صىدىؽى أىبيو عىيَّاشو      بًيىًدم، مثيَّ قىاؿى

 بسند حسن.  ْٔرقم ٖٓأخرجو النسائي يف عمل اليـو كالليلة ص    
ػػِٖ) ـو أىنَّػػوي كى ـى النَّػػًبَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو ( ظتػػا كرد عىػػٍن أىيب سىػػالَّ ػػدى ا خى ػػذى ػػرَّ بًػػًو رىجيػػله فػىقىػػاليوا: ىى افى يف مىٍسػػًجًد زًتٍػػصى فىمى

ػػلَّمى ملىٍ  ٍعتىػػوي ًمػػٍن رىسيػػوًؿ اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى ٍثًٍت ِبىػػًديثو شتًى ػػدًٌ : حى ـى ًإلىٍيػػًو فػىقىػػاؿى ػػلَّمى، فػىقىػػا نىػػكى كىبػى كىسى اكىلٍػػوي بػىيػٍ نىػػوي  يػىتىدى يػٍ
ػػ : )مىػػٍن قىػػاؿى ًإذىا أىٍصػػبىحى كىًإذىا أىٍمسى ػػلَّمى يػىقيػػوؿي ٍعػػتي رىسيػػوؿى اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى : شتًى ، قىػػاؿى ػػاؿي ى: رىًضػػينىا اًبَّللًَّ الٌرًجى

، ًإالَّ كىافى حىقِّا عىلىى اَّللًَّ أىٍف يػيٍرضً  ـً ًديننا، كىمبيحىمَّدو رىسيوالن ٍسالى ، كىاًبإٍلً  يىوي(. رىابِّ
 ّْٖرقم ُْٗ/ُ، كذكره األلباِن يف ضعيف الًتغيب كالًتىيب َِٕٓرقم ُّٖ/ْأخرجو أبو داكد     

 كأشار إىل ضعفو.
اةو )اللَّهيػمَّ ( ظتا كرد عىٍن عىٍبدي الرَّزٍتىًن ٍبني أىيب بىٍكرىةى، أىنَّػوي قىػاؿى أًلىبًيػًو: َيى أىبىػًت ًإٌِنً أىشٍتىعيػكى تىػٍدعيو كيػلَّ غىػِٗ) عىػاًفًٍت  دى

، اثن ، تيًعيػديىىا ثىػالى اثن  يف بىػدىِن، اللَّهيػمَّ عىػاًفًٍت يف شتىًٍعػي، اللَّهيػمَّ عىػاًفًٍت يف بىصىػػًرم، الى ًإلىػوى ًإالَّ أىنٍػتى ًحػُتى تيٍصػًبحي، كىثىػػالى
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىدٍ  : ًإٌِنً شتًى  عيو هًبًنَّ فىأىانى أيًحبُّ أىٍف أىٍسَتىَّ ًبسينًَّتًو(. ًحُتى دتيًٍسي(، فػىقىاؿى

، كأزتػػػػد َُِّّرقػػػػم ُِِ/ٗ، كالنسػػػػائي يف السػػػػنن الكػػػػربلََٗٓرقػػػػم ِّْ/ْأخرجػػػػو أبػػػػو داكد    
 ، كغَتىم.ََِّْرقم ٕٓ/ّْ
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: قىػاؿى النَّػًبُّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى ًلفى َّ) ٍنػىعيػًك أىٍف تىٍسػمىًعي مىػا ( ظتا كرد عىٍن أىنىسى بػن مىالًػك يػىقيػوؿي ػةى: )مىػا نتى اًطمى
، أىٍصػًلٍح يل   شىػٍأِن كيلَّػوي، كىالى أيكًصيًك ًبًو، أىٍف تػىقيويل ًإذىا أىٍصبىٍحًت كىًإذىا أىٍمسىٍيًت: َيى حىيُّ َيى قػىيُّوـي ًبرىزٍتىًتكى أىٍستىًغيثي

 تىًكٍلًٍت ًإىلى نػىٍفًسي طىٍرفىةى عىٍُتو(.  
، كالبػػػػػػزار يف مسػػػػػػػنده انظػػػػػػر: البحػػػػػػػر ََُّّرقػػػػػػػم ُِِ/ٗي يف السػػػػػػػنن الكػػػػػػربل أخرجػػػػػػو النسػػػػػػائ    

 َّٕ/ُ، كاضتػػػاكم يف اظتسػػػتدرؾ َُْٔرقػػػم ُّٔ، كالطػػػرباِن يف الػػػدعاء صّٖٔٔرقػػػم ْٗ/ُّالزخػػػار
كقاؿ: ىذا حديث صحيح على شرط الشػيخُت كمل مترجػاه، كذكػره األلبػاِن يف صػحيح الًتغيػب  َََِرقم

 ار إىل أنو حسن.كأش ُٔٔرقم ُْٕ/ُكالًتىيب 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىػلَّمى: )مىػٍن صىػلَّى عىلىػيَّ ًحػُتى ُّ) ٍردىاًء قىاؿى ييٍصػًبحي عىٍشػرنا ( ظتا كرد عىٍن أىيب الدَّ

ٍتوي شىفىاعىيًت يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة(.   كىًحُتى نتيًٍسي عىٍشرنا أىٍدرىكى
، كذكػػػػػػره اعتيثمػػػػػػي يف غتمػػػػػػع ُٔرقػػػػػػم ْٖكتػػػػػػاب الصػػػػػػالة النػػػػػػب ملسو هيلع هللا ىلص ص  أخرجػػػػػػو ابػػػػػػن أيب عاصػػػػػػم يف    

اليػوي كيثًٌقيػوا، كذكػره كقاؿ:  َُِِٕرقم َُِ/َُالزكائد يًٌػده، كىرًجى ػًدقًتىا جى ًإٍسنىادي أىحى رىكىاهي الطَّبػىرىاِنُّ ِبًًٍسنىادىٍيًن، كى
نػػذرم: ركاه الطػػرباِن ِبسػػنادين أحػػدقتا كقػػاؿ اظت ّٔٗرقػػم ََِ/ُاأللبػػاِن يف ضػػعيف الًتغيػػب كالًتىيػػب

 جيد، كأشار األلباِن إىل أنو ضعيف.
: الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي ِّ) : )مىٍن قىاؿى هي الى شىرًيكى لىوي، لىػوي  ( عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى كىٍحدى

،  اظتيٍلػػكي كىلىػػوي اضتىٍمػػدي، انىػػٍت لىػػوي ًعػػٍدؿى عىٍشػػًر رًقىػػابو ػػٍيءو قىػػًديره يف يػىػػٍوـو ًمائىػػةى مىػػرَّةو، كى ًيػػتي كىىيػػوى عىلىػػى كيػػلًٌ شى لتيٍيًػػي كىنتي
ػافى لىػوي ًحػٍرزنا ًمػنى الشَّػٍيطىاًف يػىٍومىػوي ذىلًػكى  ػيًٌئىةو، كىكى يىػٍت عىٍنػوي ًمائىػةي سى ًتبىٍت لىوي ًمائىةي حىسىنىةو، كىػتًي ًت حىػىتَّ نتيًٍسػ كىكي ، كىملىٍ أيٍى يى

        .)  أىحىده أبًىٍفضىلى ؽتَّا جىاءى ًبًو ًإالَّ أىحىده عىًملى أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى
ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه  ّْٖٔرقم ُِٓ/ٓأخرجو الًتمذم       .كقاؿ: ىىذى
: ًحػُتى ييٍصػًبحي كىًحػُتى ّّ) : قىاؿى رىسيػوؿي هللًا صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى: )مىػٍن قىػاؿى  نتيًٍسػي: ( ظتا كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

ًت أىحىده يػىٍوـى الًقيىامىًة، أبًىٍفضىلى ؽتَّا جىاءى ًبًو، ًإالَّ   أىحىده قىػاؿى ًمثٍػلى مىػا قىػاؿى أىٍك زىادى سيٍبحىافى هللًا كىِبىٍمًدًه، ًمائىةى مىرَّةو، ملىٍ أيٍى
 عىلىٍيًو(. 

ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه  ّْٗٔرقم َّٗ/ٓ، كالًتمذمِِٗٔرقم َُِٕ/ْأخرجو مسلم      كقاؿ: ىىذى
، كالنسائي يف السنن الكربل   ، كغَتىم.ّٖٖٓرقم ِْٗ/ُْ، كأزتدَُِّٕرقم ُُِ/ٗغىرًيبه

ًد ٍبًن ّْ) : )ًإذىا قىاؿى اإًلٍنسىافي ًحػُتى ييٍصػًبحي: أىعيػوذي اًبلسَّػًميًع العىًلػيًم ًمػنى ( ظتا كرد عىٍن ػتيىمَّ سيوقىةى عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى قىاؿى
، كىًإذىا قىاعتىىػػا ؽتيًٍسػػينا أيًجػػَتى ًمػػنى ا ػػىتَّ نتيًٍسػػيى ػػٍيطىاًف حى ، أيًجػػَتى ًمػػنى الشَّ ػػٍيطىاًف الػػرًَّجيًم عىٍشػػرى مىػػرَّاتو ػػىتَّ الشَّ ػػٍيطىاًف حى لشَّ

 ٍصًبحى(.يي 
 .ِِٕ/ْ، كأبو نعيم يف اضتلية َّّْٓرقم َِٗ/ٕأخرجو ابن أيب شيبة يف اظتصنف     
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: قىاؿى النًَّبُّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )مىػٍن قػىػرىأى ابً ّٓ) آليػىتػىػٍُتً ًمػٍن آًخػًر ( ظتا كرد عىٍن أىيب مىٍسعيودو رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي قىاؿى
لىةو كىفىتىاهي(.سيورىًة البػىقىرىًة يف    لىيػٍ

، كاضتميدم يف ٕٓٔٗرقم ِٗٓ/ٕ، كالنسائي يف السنن الكربل ََٗٓرقم ُٖٖ/ٔأخرجو البخارم     
 ، كغَتىم.ُُُْرقم َُٖ/ِ، كابن خزنتة يف صحيحو ْٕٓرقم ُْٓ/ُمسنده 

عى رىجيالن يػىٍقػرىأي: قيػلٍ ّٔ) ػاءى ًإىلى  ( ظتا كرد عىٍن أىيب سىًعيدو اطتيٍدًرمًٌ أىفَّ رىجيالن شتًى ػا أىٍصػبىحى جى ػا، فػىلىمَّ ػده يػيرىدًٌديىى ىيػوى اَّللَّي أىحى
 صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى: رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىذىكىرى ذىًلكى لىوي، كىكىأىفَّ الرَّجيػلى يػىتػىقىاعتُّىػا، فػىقىػاؿى رىسيػوؿي اَّللًَّ 

ا لىتػىٍعًدؿي ثػيليثى القيٍرآًف(.)كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه   ًإنػَّهى
، كالنسػػػائي يف السػػػنن الكػػػربل ُُْٔرقػػػم ِٕ/ِ، كأبػػػو داكد َُّٓرقػػػم ُٖٗ/ٔأخرجػػػو البخػػػارم     

 ، كغَتىم.َُّّٔرقم َْٕ/ُٕ، كأزتد ٕٕٓٗرقم ِّٔ/ٕ
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسى ّٕ) ، ( ظتا كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى لىػةو ابًٍتغىػاءى كىٍجػًو اَّللًَّ لَّمى: )مىٍن قػىرىأى يس يف لىيػٍ

لىًة(.       غيًفرى لىوي يف تًٍلكى اللَّيػٍ
 .ُْٕرقم ِٓٓ/ُ، كالطرباِن يف اظتعجم الصغَت َّْٔرقم َُِٓ/ْأخرجو الدارمي يف سننو      

  .ِّٔٔمرق ِّٗ/ُْ، انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة كاظتوضوعةضعيفقاؿ األلباِن:  
ػا يف صىػٍدًر لى      ، كىمىػٍن قػىرىأىىى ٍيًلػًو، كعن ابن عىبَّاسو قاؿ: )مىٍن قػىرىأى يس ًحُتى ييٍصًبحي، أيٍعًطيى ييٍسرى يػىٍوًمًو حىىتَّ نتيًٍسػيى

لىًتًو حىىتَّ ييٍصًبحى(.  أيٍعًطيى ييٍسرى لىيػٍ
 . دارمي(: إسناده حسنقاؿ ػتقق الكتاب )سنن ال ،ِّْٔرقم ُُِٓ/ْأخرجو الدارمي يف سننو      
يًق رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي: أىنَّوي قىاؿى ًلرىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىػلَّمى: عى ّٖ) دًٌ لًٌٍمػًٍت ديعىػاءن أىٍدعيػو ( كرد عىٍن أىيب بىكرو الصًٌ

ثًػَتن  ػا كى : )قيٍل: اللَّهيػمَّ ًإٌِنً ظىلىٍمػتي نػىٍفًسػي ظيٍلمن ، فىػاٍغًفٍر يل مىٍغًفػرىةن ًبًو يف صىالىِت، قىاؿى نيوبى ًإالَّ أىنٍػتى ا، كىالى يػىٍغًفػري الػذُّ
، كىاٍرزتىًٍٍت ًإنَّكى أىٍنتى الغىفيوري الرًَّحيمي(.  ًمٍن ًعٍنًدؾى

، كالنسػػػائي يف السػػػنن الكػػػربل ُّّٓرقػػػم ّْٓ/ٓ، كالًتمػػػذم ّْٖرقػػػم ُٔٔ/ُأخرجػػػو البخػػػارم     
 ، كغَتىم.ٖرقم ُٕٖ/ُكأزتد، ّّٖٓرقم ُُِٔ/ِ، كابن ماجؤّٕٔرقم ُْٓ/ٕ
ٍعتى ًمٍن رىسيػّٗ) : كىتىبى ميعىاًكيىةي ًإىلى اظتيًغَتىًة: اٍكتيٍب ًإيلىَّ مىا شتًى اًتًب اظتيًغَتىًة، قىاؿى وًؿ اَّللًَّ صىػلَّى هللاي ( كرد عىٍن كىرَّادو، كى

هي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىكىتىبى ًإلىٍيًو: ًإفَّ نىًبَّ اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىيٍ  ًو كىسىلَّمى كىافى يػىقيوؿي يف ديبيًر كيلًٌ صىالىةو: )الى ًإلىػوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحػدى
، ػا أىٍعطىٍيػتى ، اللَّهيػمَّ الى مىػاًنعى ًلمى ، كىلىػوي اضتىٍمػدي، كىىيػوى عىلىػى كيػلًٌ شىػٍيءو قىػًديره ػا  الى شىرًيكى لىػوي، لىػوي اظتيٍلػكي كىالى ميٍعًطػيى ًلمى

، كىالى يػىنػٍ  (. مىنػىٍعتى  فىعي ذىا اصتىدًٌ ًمٍنكى اصتىدُّ
 َٕ/ّ، كالنسػػائي يف السػػنن الكػػربل ّٗٓرقػػم ُْْ/ُ، كمسػػلم ِِٕٗرقػػم ٓٗ/ٗأخرجػػو البخػػارم    
 ، كغَتىم.ُُّٖٖرقم َُِ/َّ، كأزتد ُُّْرقم
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: )كىافى رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى، ًإذىا اٍنصىػَْ) فى قىاؿى (، ( ظتا كرد عىٍن ثػىٍوابى اثن تًًو اٍسػتػىٍغفىرى ثىػالى رىؼى ًمػٍن صىػالى
(. قىاؿى الوىلًيدي: فػىقيٍلتي  ًؿ كىاإًلٍكرىاـً ـي، تػىبىارىٍكتى ذىا اصتىالى ـي كىًمٍنكى السَّالى : )اللهيمَّ أىٍنتى السَّالى ٍيػفى  كىقىاؿى : كى ًلألىٍكزىاًعيًٌ

: أىٍستػىٍغًفري هللاى، أىٍستػىٍغًفري  : تػىقيوؿي  هللاى.  االٍسًتٍغفىاري؟ قىاؿى
كقاؿ: ىذا حػديث حسػن صػحيح، كأبػو  ََّرقم ٕٗ/ِ، كالًتمذم ُٗٓرقم ُْْ/ُأخرجو مسلم     

 ، كغَتىم. ِِّٓٔرقم ْٖ/ّٕ، كأزتدُُّٓرقم ْٖ/ِداكد 
ػُْ) ػافى ًإذىا سى هىا أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى كى : )اللَّهيػمَّ أىنٍػتى ( ظتا كرد عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍ لَّمى قىػاؿى

 .) ًؿ كىاإًلٍكرىاـً ـي، تػىبىارىٍكتى َيى ذىا اصتىالى ـي، كىًمٍنكى السَّالى  السَّالى
، كعبػػد الػػرزاؽ ُّّٖرقػػم ٗٔ/ّ، كالنسػػائي يف السػػنن الكػػربل ُُِٓرقػػم ْٖ/ِأخرجػػو أبػػو داكد     
 ، كغَتىم.ُّٕٗرقم ِّٔ/ِ
اثن ( ظتػػا كرد عىػػػٍن أىيب ىيرىيٍػػػػرىةى، عىػػػِْ) ةو ثىػػػالى ػػػلًٌ صىػػػالى ػػػبَّحى هللاى يف ديبيػػػًر كي ػػلَّمى )مىػػػٍن سى ٍن رىسيػػػوًؿ هللًا صىػػػلَّى هللاي عىلىٍيػػػًو كىسى

ًثُتى، فػىٍتًلكى ًتٍسعىةه كىًتٍسػعيوفى، كىقىػ اثن كىثىالى بػَّرى هللاى ثىالى ًثُتى، كىكى اثن كىثىالى دى هللاى ثىالى ًثُتى، كىزتًى ـى اٍلًمائىػًة: الى كىثىالى : دتىىػا  ًإلىػوى ًإالَّ اؿى
هي كىًإفٍ  هي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اٍلميٍلػكي كىلىػوي اضتٍىٍمػدي كىىيػوى عىلىػى كيػلًٌ شىػٍيءو قىػًديره غيًفػرىٍت خىطىػاَيى انىػٍت ًمثٍػلى زىبىػًد   هللاي كىٍحدى كى

 البىٍحًر(.        
 ِْٖ/ُْ ، كأزتػػدٖٓٗٗرقػػم ِٔ/ٗ، كالنسػػائي يف السػػنن الكػػربلٕٗٓرقػػم ُْٖ/ُأخرجػػو مسػػلم     
 ، كغَتىم.َٕٓرقم ّٗٔ/ُ، كابن خزنتة ّْٖٖرقم

ػػلَّمى: )مىػػٍن قػىػػرىأى آيىػػةى اٍلكيٍرًسػػيًٌ يف ّْ) : قىػػاؿى رىسيػػوؿي هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى  ديبيػػًر كيػػلًٌ ( ظتػػا كرد عىػػٍن أىيب أيمىامىػػةى قىػػاؿى
ٍنػىٍعوي ًمٍن ديخيوًؿ اصتٍىنًَّة ًإالَّ  ةو مىٍكتيوبىةو ملىٍ نتى (.صىالى   أىٍف نتىيوتى

، ِّٕٓرقمُُْ/ٖ، كالطرباِن يف اظتعجم الكبَت ْٖٖٗرقم ْْ/ٗأخرجو النسائي يف السنن الكربل     
 كأشار إىل أنو صحيح.  ُٓٗٓرقم ِٖٓ/ِكذكره األلباِن يف صحيح الًتغيب كالًتىيب 

 ( يف األصل )اظتعوذتُت( كاظتثبت من مصادر التخريج.ْْ)
: )أىمىػرىِن رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى أىٍف أىقٍػػرىأى اًبٍلميعىػوًٌذىتػىٍُتً يف دي (  ظتا كرد عىػٍن عيٍقبىػْٓ) بيػًر  ةى بٍػًن عىػاًمرو، قىػاؿى

ةو(.  َّّ/ِٗ، كأزتد ُِّٓرقم ٖٔ/ِ، كأبو داكد َِّٗرقم ُُٕ/ٓأخرجو الًتمذم        كيلًٌ صىالى
 .ُِِرقم َُٖلليلة ص، كابن السٍت يف عمل اليـو كإُِٕٗرقم

ػػلَّمى، أى ْٔ) ٍلػػفى رىسيػػوًؿ هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى نىا خى : كينَّػػا ًإذىا صىػػلَّيػٍ ػػرىاًء بٍػػًن عىػػاًزبو قىػػاؿى نىػػا أىٍف ( ظتػػا كرد عىػػًن البػى بػٍ ٍحبػى
: )رىبًٌ ًقػػًٍت  ػػًمٍعتيوي يػىقيػػوؿي : فىسى نىػػا ًبوىٍجًهػػًو، قىػػاؿى ًينًػػًو، يػيٍقبًػػلي عىلىيػٍ عىػػثي نىكيػػوفى عىػػٍن نتى ابىكى يػىػػٍوـى تػىبػٍ ػػعي  - عىػػذى  –أىٍك جتىٍمى

 .)  ًعبىادىؾى
 ّْْ/ُ، كالنسائي يف السنن الكربل ُٓٔرقم ُٕٔ/ُ، كأبو داكد َٕٗرقم ِْٗ/ُأخرجو مسلم     

 ، كغَتىم.ََُٔرقم ُِّ/ُ، كابن ماجو ٖٖٗرقم
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ػػْٕ) ، أىفَّ رىسيػػوؿى صىػلَّى عىلىٍيػًو كىسى بىػلو ، ( ظتػا كرد عىػٍن ميعىػػاًذ بٍػًن جى يًحبُّػػكى : َيى ميعىػاذي، كىاَّللًَّ ًإٌِنً ألى ػذى بًيىػًدًه، كىقىػػاؿى لَّمى أىخى
ػػػمَّ أىًعػػػٍتًٌ  : )اللَّهي ةو تػىقيػػػوؿي ػػػلًٌ صىػػػالى : أيكًصػػػيكى َيى ميعىػػػاذي الى تىػػػدىعىنَّ يف ديبيػػػًر كي ، فػىقىػػػاؿى يًحبُّػػػكى ، كىاَّللًَّ ًإٌِنً ألى  عىلىػػػى ًذٍكػػػًرؾى

.) ، كىحيٍسًن ًعبىادىًتكى  كىشيٍكًرؾى
، كابػػن خزنتػػة يف ٕٖٓٗرقػػم ْٕ/ٗ، كالنسػػائي يف السػػنن الكػػربل ُِِٓرقػػم ٖٔ/ِأخرجػػو أبػػو داكد     

 ، كغَتىم.ُُِِٗرقم َّْ/ّٔ، كأزتد ُٕٓرقم ّٗٔ/ُصحيحو
: كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي يف ديبيرً ْٖ) ًة، الى أىٍدًرم  ( ظتا كرد عىٍن أىيب سىًعيدو اطتيٍدًرمًٌ قىاؿى الصَّػالى

ـه عىلىػى اٍلميٍرسىػلً  ػا يىًصػفيوفى كىسىػالى ُتى كىاضتىٍمػدي َّلًلًَّ رىبًٌ قػىٍبلى التٍَّسًليًم أىٍك بػىٍعػدى التٍَّسػًليًم: )سيػٍبحىافى رىبًٌػكى رىبًٌ الًعػزًَّة عىمَّ
 اٍلعىالىًمُتى(.

 ِٔٗ/ُيػػػػػد يف اظتنتخػػػػػب ، كعبػػػػػد ابػػػػػن زتي َّٕٗرقػػػػػم ِٗٔ/ُأخرجػػػػػو ابػػػػػن أيب شػػػػػيبة يف اظتصػػػػػنف      
، ُُٗرقػم َُٕ، كابن السٍت يف عمل اليػـو كالليلػة صُٓٔرقم َِٕ، كالطرباِن يف الدعاء صْٓٗرقم

 كقاؿ: ضعيف جدان.   ُْْٗرقم ُْٔ/ُكغَتىم، كما ذكره األلباِن يف ضعيف اصتامع الصغَت كزَيداتو
نبػػػكى علىػػػى الفػػػراش ( ظتػػػا كرد عػػػن أنػػػس قػػػاؿ: قػػػاؿى رسػػػوؿي هللًا صػػػلَّى هللاي عىليػػػًو ْٗ) كسػػػلَّم: )إذا كضػػػعتى جى

.) }فاحتة الكتاب{، ك}قيٍل ىيوى اَّللَّي أىحىده{، فقد أىًمٍنتى من كٌل شيءو إال اظتوتى  كقرٍأتى
 ّّٓ/ُٓ، كذكره اظتتقي اعتندم يف كنز العماؿ  ّّٕٗرقمُْ/ُِأخرجو البزار انظر: البحر الزخار     

كأشػار إىل أنػو  ّْٕرقػم ُٕٗ/ُ يف ضػعيف الًتغيػب كالًتىيػبكعػزاه للبػزار، كذكػره األلبػاِن ُِْٕٗرقم
 ضعيف.

ـي حىػىتَّ يػىٍقػرىأى امل تػىٍنزًيػلي، كى َٓ) ػافى الى يػىنىػا ػاًبرو )أىفَّ النَّػًبَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى كى تػىبىػارىؾى الَّػًذم بًيىػًدًه ( ظتا كرد عىػٍن جى
           .)  اظتيٍلكي

، كابػػػن أيب َُْْٕرقػػػم ُِٔ/ٗ، كالنسػػػائي يف السػػػنن الكػػػربلِٖٖٗرقػػػم ُٓٔ/ٓأخرجػػػو الًتمػػػذم    
 َِّ/ِ، كدتػػاـ الػػرازم يف فوائػػده ُْٗٓٔرقػػم ِٔ/ِّ، كأزتػػدُِٖٔٗرقػػم َُّ/ٔشػػيبة يف اظتصػػنف

 ، كغَتىم.  ُِّٓرقم
: قىػاؿى رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي ُٓ) ٍردىاًء قىػاؿى  عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى: )مىػٍن قىػاؿى ( كأقرب ما كجدتو يف ىذا اظتعٌت عىػٍن أىيب الػدَّ

، كىمىلىػػكى فػىقىػػدىرى، اضتىٍمػػدي َّلًلًَّ  ػػرى بػى ، كىبىطىػػنى فىخى ػػرى ، ًإذىا أىكىل ًإىلى ًفرىاًشػػًو: اضتىٍمػػدي َّلًلًَّ الَّػػًذم عىػػالى فػىقىهى ًيػػتي الَّػػًذم لتيٍيًػػي كىنتي
يػىٍوـً كىلى  ، خىرىجى ًمٍن ذينيوًبًو كى ٍتوي أيمُّوي(. كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره  دى

 ُِْ/َُ، كذكػػػره اعتيثمػػػي يف غتمػػػع الزكائػػػد ُٖٕٗرقػػػم ّٖ/ٖأخرجػػػو الطػػػرباِن يف اظتعجػػػم األكسػػػط     
. َُُٕٓرقم  كقاؿ: رىكىاهي الطَّبػىرىاِنُّ يف األكسط، كىًفيًو أىبيو جىنىابو الكىٍلًبُّ كىىيوى ضىًعيفه

: قىػػاؿى ِٓ) ػػرىجى ًمػػٍن بػىٍيتًػػًو:  ( ظتػا كرد عىػػٍن أىنىػػًس بٍػػًن مىالًػكو قىػػاؿى ػػلَّمى: )مىػػٍن قىػاؿى ًإذىا خى رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػػًو كىسى
، كىتػىنى  ، كىكيًقيتى ، يػيقىاؿي لىوي: كيًفيتى ةى ًإالَّ اًبَّللًَّ ، الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّ ، تػىوىكٍَّلتي عىلىى اَّللًَّ  حَّى عىٍنوي الشٍَّيطىافي(.  ًبٍسًم اَّللًَّ
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ا الوىٍجًو، كأبو  ِّْٔرقم َْٗ/ٓالًتمذم  أخرجو     ا حىًديثه حىسىنه غىرًيبه الى نػىٍعرًفيوي ًإالَّ ًمٍن ىىذى كقاؿ: ىىذى
، كالطػػػػػرباِن يف الػػػػػدعاء ِِٖرقػػػػػم َُْ/ّ، كابػػػػػن حبػػػػػاف أنظػػػػػر: اإلحسػػػػػاف َٓٗٓرقػػػػػم ِّٓ/ْداكد 

ىل أنػػػػو كأشػػػػار إ َُٓٔرقػػػػم ِٓٔ/ِ، كذكػػػػره األلبػػػػاِن يف صػػػػحيح الًتغيػػػػب كالًتىيػػػػبَْٕرقػػػػمُْٔص
 صحيح.  

عىلة(ّٓ) يػٍ عىلى، إذا قاؿى اظتؤذًٌفي: حىيَّ علىى الصَّالة، حىيَّ علىى الفَّالح. : ( )حى يػٍ  مصدر حى
: قىػاؿى رىسيػوؿي هللًا صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى:  )ًإذىا قىػاؿى اٍلميػؤىذًٌفي: هللاي ْٓ)  أىٍكبػىػري ( ظتا كرد عىٍن عيمىر بًن اطتىطَّاًب قىػاؿى

: أىٍشػهى هللاي  : أىٍشػهىدي أىٍف الى ًإلىػوى ًإالَّ هللاي، قىػاؿى ، مثيَّ قىػاؿى ، فػىقىاؿى أىحىديكيٍم: هللاي أىٍكبػىري هللاي أىٍكبػىري دي أىٍف الى ًإلىػوى ًإالَّ هللاي، أىٍكبػىري
ا رىسيػػوؿي هللاً  ػػدن : أىٍشػػهىدي أىفَّ ػتيىمَّ ا رىسيػػوؿي هللًا قىػػاؿى ػػدن : أىٍشػػهىدي أىفَّ ػتيىمَّ : الى مثيَّ قىػػاؿى ًة، قىػػاؿى ػػيَّ عىلىػػى الصَّػػالى : حى ، مثيَّ قىػػاؿى

ةى ًإالَّ اًبهلًل، مثيَّ  ػػٍوؿى كىالى قػيػػوَّ : الى حى ًح، قىػػاؿى ػػيَّ عىلىػػى الفىػػالى : حى ةى ًإالَّ اًبهلًل، مثيَّ قىػػاؿى ػػٍوؿى كىالى قػيػػوَّ : هللاي أىٍكبػىػػري هللاي حى  قىػػاؿى
، مثيَّ  : هللاي أىٍكبػىري هللاي أىٍكبػىري ، قىاؿى : الى ًإلىوى ًإالَّ هللاي ًمٍن قػىٍلًبًو دىخىلى اصتىنَّةى(.   أىٍكبػىري : الى ًإلىوى ًإالَّ هللاي، قىاؿى   قىاؿى

 ِِ/ٗ، كالنسػائي يف السػنن الكػربل ِٕٓرقػم ُْٓ/ُ، كأبػو داكد ّٖٓرقػم ِٖٗ/ُأخرجو مسػلم     
 ، كغَتىم.ُْٕرقم ُِٖ/ُ، كابن خزنتة يف صحيحو ٖٕٓٗرقم

: )اضتىٍمػدي َّلًلًَّ الَّػذً ( ظتا كرد عىػٍن أى ٓٓ) ػافى النَّػًبُّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى ًإذىا أىكىػلى أىٍك شىػًربى قىػاؿى : كى م يب سىػًعيدو قىػاؿى
نىا كىسىقىاانى كىجىعىلىنىا ميٍسًلًمُتى(.  أىٍطعىمى

ربل ، كالنسػػػائي يف السػػػنن الكػػػَّٖٓرقػػػم ّٔٔ/ّ، كأبػػػو داكدّْٕٓرقػػػم َٖٓ/ٓأخرجػػػو الًتمػػػذم     
، كابػػػػػػػػػػػن أيب شػػػػػػػػػػػيبة يف اظتصػػػػػػػػػػػنف ِّّٖرقػػػػػػػػػػػم َُِٗ/ِ، كابػػػػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػػػػو ََُْٖرقػػػػػػػػػػػم ُُٔ/ٗ
كأشػػار إىل  ّْْٔرقػػم ّْٔ/ُ، كغػػَتىم، كذكػػره األلبػػاِن يف ضػػعيف اصتػػامع الصػػغَتَِْْٓرقػػمُّٖ/ٓ

 ضعفو.    
: قىاؿى رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّ ٔٓ) : اضتىٍمػدي َّلًلًَّ ( ظتا كرد عىٍن ميعىاًذ ٍبًن أىنىسو قىاؿى مى: )مىػٍن لىػًبسى ثػىػٍوابن فػىقىػاؿى

ـى ًمٍن ذىنًٍبًو(.       ةو، غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ ا كىرىزىقىًنيًو ًمٍن غىٍَتً حىٍوؿو ًمٍتًٌ كىالى قػيوَّ             الًَّذم كىسىاِن ىىذى
بػػػو يعلػػػػى يف ، كإِِّٔرقػػػم ُُٕٔ/ّ، كالػػػدارمي يف مسػػػنده ُِّٔٓرقػػػم ّٓٗ/ِْأخرجػػػو أزتػػػد    

 .، كغَتىمْْٖرقم ٕٓ/ِ، كالبيهقي يف الدعوات الكبَت ُْٖٖرقم ِٔ/ّمسنده 
 كقاؿ: حسن لغَته. َِِْرقم ِْٔ/ِكذكره األلباِن يف صحيح الًتغيب كالًتىيب  
ػػافى رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى ٕٓ) : كى ػاًبًر بػًن عىٍبػًد اَّللًَّ قىػاؿى ابىوي ااًلٍسػػًتخىارىةى يف ( ظتػا كرد عىػٍن جى يػيعىلًٌػمي أىٍصػحى

ػٍع رىكٍ  : ًإذىا ىىمَّ أىحىديكيٍم اًبألىٍمًر فػىٍليػىرٍكى ا يػيعىلًٌميهيمي السُّورىةى ًمنى القيٍرآًف يػىقيوؿي عىتػىػٍُتً ًمػٍن غىػٍَتً الفىرًيضىػًة، األيميوًر كيلًٌهىا، كىمى
، كىأىٍسأىليكى ًمٍن فىٍضًلكى فىًإنَّكى تػىٍقًدري كىالى أىٍقًدري، كىتػىٍعلىمي مثيَّ لًيػىقيٍل: )اللَّهيمَّ ًإٌِنً أىٍستىًخَتيؾى ًبًعلٍ  ًمكى كىأىٍستػىٍقًدريؾى ًبقيٍدرىًتكى

ا األىٍمػػرى  ػػذى ٍنػػتى تػىٍعلىػػمي ىى ـي الغيييػػوًب، اللَّهيػػمَّ فىػػًإٍف كي يًو ًبعىٍينًػػًو  -كىالى أىٍعلىػػمي، كىأىنٍػػتى عىػػالَّ ػػمًٌ ػػرنا يل يف عىاًجػػ -مثيَّ تيسى يػٍ ًل خى
: أىٍك يف ًديػًٍت كىمىعىاًشػي كىعىاًقبىػًة أىٍمػًرم  -أىٍمًرم كىآًجًلػًو  ًإٍف   -قىػاؿى ًرٍؾ يل ًفيػًو، اللَّهيػمَّ كى ػٍرهي يل، مثيَّ ابى فىاقٍػديٍرهي يل كىيىسًٌ
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: يف عىاًجػلً  -كيٍنػتى تػىٍعلىػمي أىنَّػوي شىػرّّ يل يف ًديػًٍت كىمىعىاًشػي كىعىاًقبىػًة أىٍمػًرم  فىاٍصػرًٍفًٍت عىٍنػوي،  -أىٍمػًرم كىآًجًلػًو  أىٍك قىػاؿى
ًٍت ًبًو(.    كىاٍقديٍر يل اطتىيػٍرى حىٍيثي كىافى مثيَّ رىضًٌ

، ُّٖٓرقػػم ٖٗ/ِ، كأبػػو داكد َْٖرقػػم َْٔ/ُ، كالًتمػػذمَّٕٗرقػػم ُُٖ/ٗأخرجػػو البخػػارم     
 ، كغَتىم. ُٓٓٓرقم ِْٔ/ٓكالنسائي يف السنن الكربل 

ًرٍؾ لىنىػا ًفيػًو، كىاٍجعىٍلػوي طىًويػلى  ( ظتا كرد عىٍن مىٍسريكؽو ٖٓ) : )اللَّهيػمَّ ابى ٍليوكنا، قىاؿى : كىافى اٍبني مىٍسعيودو ًإذىا اٍشتػىرىل ؽتى قىاؿى
ًثَتى الٌرًٍزًؽ(.   العيميًر كى

 ُٕٗٔ/ْ، كذكػػره اعتػػركم يف مرقػػاة اظتفػػاتيح ِٖٕٗٗرقػػم ُُُ/ٔأخرجػػو ابػػن أيب شػػيبة يف اظتصػػنف     
 بة موقوفان.كقاؿ: ركاه ابن أيب شي

ثىػوي عىػٍن رىسيػوًؿ اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عى ٗٓ) : كىجىٍدتي يف ًكتىاًب جىدًٌم الَّػًذم حىدَّ ، قىاؿى لىٍيػًو ( ظتا كرد عىٍن عىٍمًرك بًن شيعىٍيبو
ػػػوىيٍم الى ًإلىػػػػوى ًإالَّ اَّللَّي، مثيَّ الى تػيبىػػػاليوا  ػػػٍم فػىعىلًٌمي ديكي : )ًإذىا أىٍفصىػػػػحى أىٍكالى ػػػلَّمى قىػػػاؿى ػػػػريكىيٍم كىسى مىػػػىتى مىػػػػاتيوا، كىًإذىا أىثٍػغىػػػريكا فىمي

ًة(.  اًبلصَّالى
، كذكػره األلبػاِن يف ضػعيف اصتػامع الصػغَت ِّْرقػم ّّٕأخرجو ابػن السُّػٍت يف عمػل اليػـو كالليلػة ص    

 كأشار إىل ضعفو. ّٖٖرقم ٔٓكزَيداتو ص
: كىافى رى َٔ) : )اَّللَّي ( ظتا كرد عىٍن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي قىاؿى ؿى قىػاؿى سيوؿي هللا صىلَّى هللا عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإذىا رىأىل اعتًٍالى

ػبُّ  ػا لتًي ، كىالتػٍَّوًفيػًق ًلمى ـً ٍسػالى مىًة كىاإٍلً نتىػاًف، كىالسَّػالى نىػا اًبأٍلىٍمػًن كىاإٍلً ، اللَّهيػمَّ أىًىلَّػوي عىلىيػٍ  رىبػُّنىػا كىيػىٍرضىػى، رىبػُّنىػا كىرىبُّػكى أىٍكبػىري
 (.اَّللَّي 
أشار ػتقػق الكتػاب إىل أف إسػناده ضػعيف، كالبيهقػي  ُِٕٗرقم ََُٓ/ِأخرجو الدارمي يف مسنده     

 . ُٗٓرقم ُِْ/ِيف الدعوات الكبَت 
هىا: أىفَّ النًَّبَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، قىاؿى عتىىا: )َيى عىاًئشىةي ُٔ) ػذى ( ظتا كرد عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍ ا ًجرٍبًيػلي يػىٍقػرىأي  ىى

اتيوي، تػىرىل مىا الى أىرىل، تيرًيدي النًَّبَّ    صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى.عىلىٍيًك السَّالىـى(، فػىقىالىٍت: كىعىلىٍيًو السَّالىـي كىرىزٍتىةي اَّللًَّ كىبػىرىكى
يح، كقػػػاؿ: ىػػػذا حػػػديث صػػػح ُّٖٖرقػػػم َٕٓ/ٓ، كالًتمػػػذم ُِّٕرقػػػم ُُِ/ْأخرجػػػو البخػػػارم    

 ، كغَتىم.ِْٕٖٓرقم ُّٓ/ُْ، كأزتد ّّٓٗرقم ٗٔ/ٕكالنسائي يف السنن الكربل
ٍػرنا كىغىػِٔ) ػٍدانى ستى ٍػرنا فػىوىجى : خىرىٍجتي أىانى كىسىػٍهلي بٍػني حينػىٍيػفو نػىٍلػتىًمسي ستى ػافى ( ظتا كرد عىٍن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى قىاؿى ًديرنا كىكى

ػػده  ػػديانى يىٍسػػتىًحي أىٍف يػىػػرىاهي أىحى ػػاءى، أىحى ػػىتَّ ًإذىا رىأىل أىنَّػػوي فػىعىػػلى نػىػػزىعى جيبَّػػةن ًمػػٍن صيػػوؼو فىػػدىخىلى اٍلمى : فىاٍسػػتػىتػىرى ًمػػٍتًٌ حى قىػػاؿى
ٍبػًٍت  ٍتوي قػىٍعقىعىةه فىدىعىٍوتيػوي فػىلىػٍم كتًي تيوي ًبعىٍُتو فىأىخىذى بىًٍت خىٍلقيوي فىأىصىبػٍ صىػلَّى هللاي   فىأىتػىٍيػتي رىسيػوؿى هللاً فػىنىظىٍرتي ًإلىٍيًو نىٍظرىةن فىأىٍعجى
أىٌِنً أىٍنظيري ًإىلى بػى  هي فػىرىفىعى عىٍن سىاًقًو فىكى : )قيٍم بًنىا فىأىاتى يىاًض كىضىًح سىاًقًو كىىيوى متىيوضي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىأىٍخبػىٍرتيوي اطٍتىبػىرى فػىقىاؿى

ػػا كىكىصىػػبػىهىا( مثيَّ  : )اللهيػػمَّ أىٍذًىػػٍب حىرَّىى هي فػىقىػػاؿى ػػىتَّ أىاتى ـى قىػػاؿى رىسيػػوؿي هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو ًإلىٍيػػًو حى قىػػاؿى لىػػوي: )قيػػٍم( فػىقىػػا
ًة(.    كىسىلَّمى: )ًإذىا رىأىل أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍفًسًو أىٍك مىاًلًو أىٍك أىًخيًو مىا يػيٍعًجبيوي فػىٍليىٍدعي اًبلبػىرىكى
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، ُٕٓٗرقػػم ُِٓ/ُّ، كأبػػو يعلػػى يف مسػػنده ْٕٗٔرقػػم َٔ/ٕأخرجػػو النسػػائي يف السػػنن الكػػربل    
ًة.كقاؿ:  ْٕٗٗرقم َِْ/ْكاضتاكم يف اظتستدرؾ ا حىًديثه صىًحيحي اإًلٍسنىاًد كىملىٍ متيىٌرًجىاهي ًبذًٍكًر البػىرىكى  ىىذى

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )ًإذىا أىحىبَّ ّٔ) اـً ٍبًن مىٍعًدم كىًربى قىاؿى ػاهي أى  ( ظتا كرد عىٍن اظًتٍقدى حىػديكيٍم أىخى
هي(.  فػىٍليػيٍعًلٍموي ًإَيَّ

، كأزتػػػػػػد ِِّٗرقػػػػػػمٗٗٓ/ْأخرجػػػػػػو الًتمػػػػػػذم     ػػػػػػنه صىػػػػػػًحيحه غىرًيػػػػػػبه ػػػػػػًديثه حىسى  َْٖ/ِٖكقػػػػػػاؿ: حى
، كغَتىم، كما ذكره األلباِن يف صحيح اصتامع ّٔٗٗرقم ٕٖ/ٗ، كالنسائي يف السنن الكربلُُُٕٕرقم

  كأشار إىل صحتو. ِٕٗرقم ُُّ/ُالصغَت كزَيداتو
ػػلَّمى: )مىػػٍن صيػػًنعى ًإلىٍيػػًو مىٍعػػْٔ) : قىػػاؿى رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػػًو كىسى ػػامىةى بػػًن زىيٍػػدو قىػػاؿى ريكؼه فػىقىػػاؿى ( ظتػػا كرد عىػػٍن أيسى

رنا فػىقىٍد أىبٍػلىغى يف الثػَّنىاًء(. يػٍ  ًلفىاًعًلًو: جىزىاؾى اَّللَّي خى
ا حى َِّٓرقمَّٖ/ْأخرجو الًتمذم     يًٌده غىرًيبه الى نػىٍعرًفيوي ًمٍن حىًديًث أيسىػامىةى بٍػًن كقاؿ: ىىذى ًديثه حىسىنه جى

ا الوىٍجػػًو،  كالنسػػائي يف السػػنن الكػػربل ػػذى ، كابػػن حبػػاف أنظػػر: اإلحسػػاف يف ّٕٗٗرقػػم ٖٕ/ٗزىيٍػػدو ًإالَّ ًمػػٍن ىى
، كغػػػػػػَتىم، كذكػػػػػػره األلبػػػػػػاِن يف صػػػػػػحيح الًتغيػػػػػػب ُّّْرقػػػػػػم  َِِ/ٖتقريػػػػػػب صػػػػػػحيح ابػػػػػػن حبػػػػػػاف

 كأشار إىل صحتو.  ٗٔٗرقم ُٕٓ/ُكالًتىيب
ػػرىةو ٓٔ) : أبًىخى ػػلَّمى، يػىقيػػوؿي ػػافى رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى : كى ًإذىا أىرىادى أىٍف  ( ظتػػا كرد عىػػٍن أىيب بػىػػٍرزىةى األىٍسػػلىًميًٌ قىػػاؿى

، أىٍشػػهىدي أىٍف الى  (، فػىقىػػاؿى يػىقيػػوـى ًمػػنى اٍلمىٍجًلًس:)سيػػٍبحىانىكى اللَّهيػػمَّ كىِبىٍمػػًدؾى ، أىٍسػػتػىٍغًفريؾى كىأىتيػػوبي ًإلىٍيػػكى  ًإلىػػوى ًإالَّ أىنٍػػتى
: )كىفَّارىةه ًلمىا يىكيوفي  ، ًإنَّكى لىتػىقيوؿي قػىٍوالن مىا كيٍنتى تػىقيوليوي ًفيمىا مىضىى، فػىقىاؿى  يف اٍلمىٍجًلًس(.رىجيله: َيى رىسيوؿى اَّللًَّ

، كابػػػػػػػػن أيب شػػػػػػػػيبة يف ُٕٗٔٗرقػػػػػػػػم ُٓ/ّّ،  كأزتػػػػػػػػدْٖٗٓرقػػػػػػػػم ِٓٔ/ْأخرجػػػػػػػػو أبػػػػػػػػو دكاد      
، كغػػػػَتىم، كذكػػػػره األلبػػػػاِن يف صػػػػحيح ََِٕرقػػػػم ُّٕٗ/ّ، كالػػػػدارمي ِِّٓٗرقػػػػم ُْ/ٔاظتصػػػػنف

 كأشار إىل صحتو.  ُُٔٓرقم ُِٔ/ِالًتغيب كالًتىيب
،  ُِْْرقػم اضتػديث ُّٗٔ/ْ( انظر: مرقاة اظتفاتيح شرح مشكاة اظتصابيح ظتال علي القارم اعتػركم ٔٔ)

 .ُٓٓ/ُأللباِن لاألحاديث الضعيفة كاظتوضوعة  كانظر: سلسلة
ػػا كىضىػػعى رًٍجلىػػوي يف ٕٔ) ػػا، فػىلىمَّ بػىهى ابَّػػةو لًيػىرٍكى ػػًهٍدتي عىًليِّػػا أيِتى ًبدى : شى : ( ظتػػا كرد عىػػٍن عىًلػػيًٌ بٍػػًن رىبًيعىػػةى قىػػاؿى ػػاًب، قىػػاؿى الرًٌكى

، فػىلىمَّا اٍستػىوىل عىلىى ظىٍهرًىىا، قىاؿى  اثن ( ثىالى ا، كىمىػا كينَّػا )ًبٍسًم اَّللًَّ ػذى :}سيٍبحىافى الًَّذم سىخَّرى لىنىا ىى (، مثيَّ قىاؿى :)اضتىٍمدي َّلًلًَّ
( ثىالى  ػػري ، )اَّللَّي أىٍكبػى اثن ( ثىػػالى : )اضتىٍمػػدي َّلًلًَّ قىًلبيػػوفى{، مثيَّ قىػػاؿى ،)سيػػٍبحىانىكى ًإٌِنً قىػػٍد ظىلىٍمػػتي لىػػوي ميٍقػػرًًنُتى كىًإانَّ ًإىلى رىبًٌنىػػا لىمينػٍ اثن

ػػػٍيءو ضىػػػًحٍكتى َيى أىًمػػػنػىٍفًسػػػ : ًمػػػٍن أىمًٌ شى . فػىقيٍلػػػتي (، مثيَّ ضىػػػًحكى نيوبى ًإالَّ أىنٍػػػتى َتى ي فىػػػاٍغًفٍر يل، فىًإنَّػػػوي الى يػىٍغًفػػػري الػػػذُّ
، فػىقيٍلػتي  ، مثيَّ ضىػًحكى ػا صىػنػىٍعتي : رىأىٍيتي رىسيػوؿى اَّللًَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى صىػنىعى كىمى : ًمػٍن أىمًٌ شىػٍيءو اظتيٍؤًمًنُتى؟ قىاؿى
: رىبًٌ اٍغًفػٍر يل ذينيػويب ًإنَّػوي  : )ًإفَّ رىبَّكى لىيػىٍعجىبي ًمٍن عىٍبًدًه ًإذىا قىػاؿى ؟ قىاؿى نيوبى ضىًحٍكتى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ الى يػىٍغًفػري الػذُّ

    .)  غىيػٍريؾى
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ػػػػػػنه صىػػػػػػًحيحه، كأبػػػػػػو ّْْٔرقػػػػػػم َُٓ/ٓأخرجػػػػػػو الًتمػػػػػػذم      ػػػػػػًديثه حىسى ا حى ػػػػػػذى  ّْ/ّداكد  كقػػػػػػاؿ: ىى
 ، كغَتىم.ّٕٓرقم ُْٖ/ِ، كأزتد ْٕٖٗرقم َُٔ/ٖ، ، كالنسائي يف السنن الكربل َِِٔرقم

أٖ) ػافى ًإذىا اٍسػتػىوىل عىلىػى بىًعػَتًًه خى ػا ًإىلى ( ظتا كرد عن عبد هللا بًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى هللًا صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى كى رًجن
، مثيَّ  اثن بػَّرى ثىالى قىًلبيػوفى، السىفىرو، كى ا، كىمىا كينَّػا لىػوي ميٍقػرًًنُتى، كىًإانَّ ًإىلى رىبًٌنىػا لىمينػٍ : )سيٍبحىافى الًَّذم سىخَّرى لىنىا ىىذى لهيػمَّ ًإانَّ  قىاؿى

نىػا سىػفىرى  ػوًٌٍف عىلىيػٍ ػًل مىػا تػىٍرضىػى، اللهيػمَّ ىى ا اٍلرًبَّ كىالتػٍَّقوىل، كىًمنى اٍلعىمى هي، نىٍسأىليكى يف سىفىرانى ىىذى ا، كىاطٍػًو عىنَّػا بػيٍعػدى ػذى انى ىى
ٍنظىػػًر،  اللهيػمَّ أىنٍػتى الصَّػاًحبي يف السَّػفىًر، كىاطٍتىًليفىػػةي يف األىٍىػًل، اللهيػمَّ ًإٌِنً أىعيػوذي بًػكى ًمػػٍن كىٍعثىػاًء السَّػفىًر، آبىػًة اٍلمى كىكى

قىلىًب يف اٍلمىاًؿ كىاألىٍىًل(، كىًإذىا رىجىعى قىاعتىي  ئًبيوفى عىاًبديكفى ًلرىبًٌنىا حىاًمديكفى(.كىسيوًء اٍلمينػٍ  نَّ كىزىادى ًفيًهنَّ: )آيًبيوفى اتى
، كابػن حبػاف يف ََُّٔرقػم َِِ/ٗ، كالنسائي يف السنن الكػربل ُِّْرقم ٖٕٗ/ِأخرجو مسلم    

 ، كغَتىم.  ِٔٗٔرقم ُّْ/ٔاإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف
 (.ُْ( سورة ىود )اآليةٗٔ)
 (. ٕٔاآلية( سورة الزمر )َٕ)

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّ       مى: )أىمىػافه كرد يف اضتديث عىًن اضتيسىٍُتً ٍبًن عىًليٌو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى
ػػا  ػػًفينىًة أىٍف يػىقيوليػػوا: }ًبٍسػػًم اَّللًَّ غتىٍرىاىى ػػاىىا، ًإفَّ رىيبًٌ لىغىفيػػوره رىًحػػيمه{، }كىمىػػا أًليمَّػػيًت ًمػػنى اٍلغىػػرىًؽ ًإذىا رىًكبيػػوا يف السَّ كىميٍرسى

 قىدىريكا اَّللَّى حىقَّ قىٍدرًًه{(.            
ػػػػػٍت يف عمػػػػػل اليػػػػػـو كالليلػػػػػة ص     ُِٓ/ُِ، كأبػػػػػو يعلػػػػػى يف مسػػػػػندهََٓرقػػػػػم ْْٗأخرجػػػػػو ابػػػػػن السُّ

  أنو موضوع.   كأشار إىل ُِْٖرقم َُٖ، كذكره األلباِن يف ضعيف اصتامع الصغَت كزَيدتو صُٖٕٔرقم
ػػلَّمى: )ًإذىا انٍػفى ُٕ) : قىػػاؿى رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى لىتىػػٍت دىابَّػػةي ( ظتػػا كرد عىػػٍن عىٍبػػًد اَّللًَّ بػػًن مىٍسػػعيودو أىنَّػػوي قىػػاؿى

ةو فػىٍليػينىاًد: َيى ًعبىادى اَّللًَّ اٍحًبسيوا، َيى عىبَّادى اَّللًَّ احٍ   ًبسيوا، فىًإفَّ َّلًلًَّ حىاًضرنا يف األىٍرًض سىيىٍحًبسيوي(. أىحىدًكيٍم أبًىٍرضو فىالى
، َُُٖٓرقػم ُِٕ/َُ، كالطرباِن يف اظتعجػم الكبػَتِٗٔٓرقم ُٕٕ/ٗأخرجو أبو يعلى يف مسنده     

، كذكػػره األلبػػاِن يف ضػػعيف اصتػػامع الصػػغَت كزَيدتػػو َٖٓرقػػم ْٓٓكابػػن اسػػٍت يف عمػػل اليػػـو كالليلػػة ص 
 ىل أنو ضعيف.كأشار إ َْْرقم ٖٓص

ػػِٕ) ػػديكيٍم شى : )ًإذىا أىضىػػلَّ أىحى ػػلَّمى قىػػاؿى بىػػةى بٍػػًن غىػػٍزكىافى عىػػٍن نىػػًبًٌ هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى ئنا أىٍك أىرىادى ( ظتػػا كرد عىػػٍن عيتػٍ يػٍ
، فػىٍليػىقيػٍل: َيى ًعبىػادى هللًا أىًغيثيػوِن  ، َيى ًعبىػادى هللًا أىًغيثيػوِن، فىػًإفَّ َّلًلًَّ ًعبىػادنا الى أىحىديكيٍم عىٍوانن كىىيػوى أبًىٍرضو لىػٍيسى هًبىػا أىنًػيسه

.  نػىرىاىيٍم(، كىقىٍد جيرًٌبى ذىًلكى
 ُِّ/َُ، كذكػػػره اعتيثمػػػي يف غتمػػػع الزكائػػػد َِٗرقػػػم ُُٕ/ُٕأخرجػػػو الطػػػرباِن يف اظتعجػػػم الكبػػػَت     
اليوي كيثًٌقيوا عىلىى ضى  َُُّٕرقم بىػةى،  كقاؿ: رىكىاهي الطَّبػىرىاِنُّ، كىرًجى ٍ ييػٍدًرٍؾ عيتػٍ ٍعفو يف بػىٍعًضًهٍم، ًإالَّ أىفَّ زىٍيدى ٍبنى عىًليٌو ملى

 كأشار إىل أنو ضعيف. ٔٓٔرقم َُٗ/ِكما ذكره األلباِن يف سلسلة األحاديث الضعيفة كاظتوضوعة 
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ػّٕ) : قىػاؿى يل رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسى ػري ًإذىا خىرىٍجػتى ( ظتا كرد عن جيبػىٍَت بن ميٍطًعم قاؿى يػٍ ػبُّ َيى جيبػى لَّمى: )أىحتًي
ػي،  : نػىعىػٍم، أبًىيب أىنٍػتى كىأيمًٌ ئىػةن، كىأىٍكثىػرًًىٍم زىادنا؟(، فػىقيٍلػتي يػٍ ػًذًه سىفىرنا أىٍف تىكيوفى ًمٍن أىٍمثىًل أىٍصػحىاًبكى ىى : )فىػاقٍػرىٍأ ىى قىػاؿى

)إً  ، )قيٍل أيىىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى(، كى )قيػٍل أىعيػوذي بًػرىبًٌ السُّوىرى اطٍتىٍمسى )قيػٍل ىيػوى اَّللَّي أىحىػده(، كى ذىا جىاءى نىٍصري اَّللًَّ كىاٍلفىٍتحي(، كى
)قيػػٍل أىعيػػوذي بًػػرىبًٌ النَّػػاًس(، كىافٍػػػتىٍح كيػػلَّ سيػػورىةو بًًبٍسػػًم اَّللًَّ الػػرَّزٍتىًن الػػرًَّحيًم، كىاٍخػػًتٍم ًقرى  اءىتىػػكى بًًبٍسػػًم اَّللًَّ اٍلفىلىػػًق(، كى

 الرًَّحيًم(.الرَّزٍتىًن 
ًثَتى اٍلمىاًؿ، فىكيٍنتي أىٍخريجي مىعى مىٍن شىاءى اَّللَّي أىٍف أىٍخريجى مىعىهيٍم يف سىفى      : كىكيٍنتي غىًنيِّا كى رو، فىأىكيوفى أىبىذَّىيٍم قىاؿى جيبػىيػٍره

ًنيًهنَّ رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّ  ئىةن، كىأىقػىلَّهيٍم زىادنا، فىمىا زًٍلتي ميٍنذي عىلَّمى يػٍ ًنًهٍم ىى ى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىقػىرىٍأتي هًبًنَّ، أىكيوفي ًمٍن أىٍحسى
 . ئىةن، كىأىٍكثىرًًىٍم زىادنا حىىتَّ أىٍرًجعى ًمٍن سىفىًرم ذىًلكى يػٍ  ىى

 ْْٗ/ُٓ، كذكػػره ابػػن حجػػر يف اظتطالػػب العاليػػة ُْٕٗرقػػم ُْْ/ُّأخرجػػو أبػػو يعلػػى يف مسػػنده      
كأشػار إىل  ّٔٗٔرقػم  َُِٔ/ُْسلسػلة األحاديػث الضػعيفة كاظتوضػوعة ، كذكره األلبػاِن يفّْٖٕرقم

 أنو منكر. 
: )ًإذىا نػىػػزىؿى ْٕ) ػػلَّمى، يػىقيػػوؿي عىػػٍت رىسيػػوؿى هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى ػػا شتًى ًكػػيمو أىنػَّهى ٍولىػػةى بًٍنػػًت حى ػػديكيٍم ( ظتػػا كرد عىػػٍن خى  أىحى

، فػىٍليػىقيٍل: أىعيوذي ًبكىًلمىاًت هللاً  لى ًمٍنوي(.مىٍنزالن   التَّامَّاًت ًمٍن شىرًٌ مىا خىلىقى، فىًإنَّوي الى يىضيرُّهي شىٍيءه حىىتَّ يػىٍرحتًى
، كابن خزنتػة يف كتػاب التوحيػد ّْرقم ٖٕٗ، كمالك يف اظتوطأ صَِٖٕرقم َُِٖ/ْأخرجو مسلم    
 ، كغَتىم.   ّٗٗ/ُ
: كىافى رىسيو ٕٓ) : )اللَّهيمَّ أىٍنتى عىضيًدم ( ظتا كرد عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإذىا غىزىا قىاؿى

، كىًبكى أيقىاًتلي(. ، كىًبكى أىصيوؿي  كىنىًصًَتم، ًبكى أىحيوؿي
، كالبيهقػػػػي يف ْٔٓٔرقػػػػم ُِٕ/ْ، كأبػػػػو عوانػػػػة يف مسػػػػتخرجؤِِّرقػػػػم ِْ/ّأخرجػػػػو أبػػػػو داكد     

 ، ْٕٔرقم ٕٔ/ِالدعوات الكبَت
ػػٍرًب: )ٕٔ) ػػافى يىػػٍدعيو هًبًػنَّ ًعٍنػػدى الكى الى ًإلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي ( ظتػا كرد عىػػًن ابٍػػًن عىبَّػاسو أىفَّ نىػػًبَّ اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسىػلَّمى، كى

 بُّ السَّمىوىاًت كىرىبُّ العىٍرًش الكىًرمًي(.العىًظيمي اضتىًليمي، الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي رىبُّ العىٍرًش العىًظيًم، الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي رى 
، كالنسػػػػػػػػائي يف السػػػػػػػػنن َِّٕرقػػػػػػػػم َِِٗ/ْ، كمسػػػػػػػػلمُّْٕرقػػػػػػػػم ُِٗ/ٗأخرجػػػػػػػػو البخػػػػػػػػارم    

 ، كغَتىم. َُِِرقم َْٔ/ّ، كأزتدِٕٕٔرقم ُِٗ/ٕالكربل
ػا ( ظتا كرد عىٍن عىٍوًؼ بًن مىاًلكو أىفَّ النًَّبَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىضى ٕٕ) ٍقًضػيُّ عىلىٍيػًو: لىمَّ ى بػىػٍُتى رىجيلىػٍُتً، فػىقىػاؿى اٍلمى

ػػلَّمى: )ًإفَّ اَّللَّى يػىليػػوـي عىلىػػ ٍسػػًبى اَّللَّي كىنًٍعػػمى الوىًكيػػلي، فػىقىػػاؿى النَّػػًبُّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى ى العىٍجػػًز، كىلىًكػػٍن عىلىٍيػػكى أىٍدبػىػػرى حى
، فػىقيػلٍ  ػٍيًس فىػًإذىا غىلىبىػكى أىٍمػره ، ِّٕٔرقػم ُّّ/ّأخرجػو أبػو داكد      : حىٍسػًبى اَّللَّي كىنًٍعػمى الوىًكيػلي(. اًبلكى

، كالطػػرباِن يف اظتعجػػم ِّّٖٗرقػم َْٖ/ّٗ، كأزتػػدَُّٖٕرقػػم ِِّ/ٗكالنسػائي يف السػػنن الكػربل 
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 َُُِ/ُْ، كذكػػػػػػره األلبػػػػػػاِن يف سلسػػػػػػلة األحاديػػػػػػث الضػػػػػػعيفة كاظتوضػػػػػػوعةُّٗرقػػػػػػم ٕٓ/ُٖالكبػػػػػػَت
 عفو.كأشار إىل ض ََِٕرقم

ٍعػتي ًمػنٍ ٖٕ) : ًإٌِنً كيٍنػتي رىجيػالن ًإذىا شتًى ٍعػتي عىًليِّػا يػىقيػوؿي : شتًى ًم الفىػزىاًرمًٌ قىػاؿى  رىسيػوًؿ اَّللًَّ ( ظتا كرد عىٍن أىشٍتىاءى بًن اضتىكى
فىعىًٍت، كىًإذىا  ًديثنا نػىفىعىًٍت اَّللَّي ًمٍنوي مبىا شىاءى أىٍف يػىنػٍ اًبًو اٍستىٍحلىٍفتيوي، فىًإذىا صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى حى ثىًٍت رىجيله ًمٍن أىٍصحى حىدَّ

ٍعػػتي رىسيػػوؿى اَّللًَّ صىػػلَّى اَّللَّي  : شتًى ثىًٍت أىبيػػو بىٍكػػرو كىصىػػدىؽى أىبيػػو بىٍكػػرو، قىػػاؿى ػػدَّ ًإنَّػػوي حى قٍػتيوي، كى ػػلَّمى حىلىػػفى يل صىػػدَّ  عىلىٍيػػًو كىسى
: )مىػػا ًمػػٍن رىجيػػلو ييػػٍذًنبي ذىنٍػبنػػا مثيَّ  ػػًذًه اآليىػػةى يػىقيػػوؿي ، مثيَّ ييصىػػلًٌي مثيَّ يىٍسػػتػىٍغًفري اَّللَّى ًإالَّ غىفىػػرى لىػػوي(، مثيَّ قػىػػرىأى ىى ػػري يػىقيػػوـي فػىيػىتىطىهَّ

 }كىالًَّذينى ًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا اَّللَّى{ ًإىلى آًخًر اآليىًة(.  
، كالطػرباِن يف َُُٕٕرقػم ُٗٓ/ٗلنسائي يف السنن الكربل، كأََّرقم ِِٖ/ٓأخرجو الًتمذم     

 ُِٕ/ِ، كغػػػَتىم كمػػػا ذكػػػره األلبػػػاِن يف صػػػحيح الًتغيػػػب كالًتىيػػػبْٖٓرقػػػم ُٖٓ/ُاظتعجػػػم األكسػػػط
 كأشار إىل أنو صحيح. ُُِٔرقم

ػٕٗ) : قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسى ػةو، ( ظتا كرد عىٍن عىٍبًد هللًا بًن عىٍمروك قىاؿى يػىػرىةي ًمػٍن حىاجى لَّمى: )مىػٍن رىدَّتٍػوي الطًٌ
ػػرى ًإالَّ  يػٍ ػػديىيٍم: اللهيػػمَّ الى خى : )أىٍف يػىقيػػوؿى أىحى ؟ قىػػاؿى (، قىػػاليوا: َيى رىسيػػوؿى هللًا، مىػػا كىفَّػػارىةي ذىلًػػكى ، كىالى فػىقىػػٍد أىٍشػػرىؾى ػػريؾى يػٍ  خى

  .) ، كىالى ًإلىوى غىيػٍريؾى رى ًإالَّ طىيػٍريؾى  طىيػٍ
كقػػاؿ: رىكىاهي  ُِْٖرقػػم َُٓ/ٓ، كذكػػره اعتيثمػػي يف غتمػػع الزكائػػدَْٕٓرقػػم ِّٔ/ُُدأخرجػػو أزتػػ    

  . اًلًو ثًقىاته ، كىبىًقيَّةي رًجى ًديثيوي حىسىنه، كىًفيًو ضىٍعفه ًيعىةى، كىحى  أىزٍتىدي كىالطَّبػىرىاِنُّ كىًفيًو اٍبني عتى
: خىرى َٖ) نىا غىػػًديٍػرنا ( ظتػا كرد عىػاًمًر بٍػػًن رىبًيعىػةى، عىػػٍن أىبًيػًو، قىػاؿى ، فىأىصىػبػٍ ، نػىٍلػتىًمسي اطٍتىٍمػػرى ٍجػػتي أىانى كىسىػٍهلي بٍػػني حينػىٍيػفو

 جيبَّػةى صيػوؼو عىلىٍيػًو، ستىٍرنا، فىكىافى أىحىديانى يىٍستىًحي أىٍف يػىتىجىرَّدى كىأىحىده يػىػرىاهي، فىاٍسػتػىتػىرى حىػىتَّ ًإذىا رىأىل أىٍف قىػٍد فػىعىػلى نػىػزىعى 
ٍبػًٍت، فىأىتػىٍيػتي النَّػًبَّ صىػلَّى فػىنىظىٍرتي ًإلىٍيًو فىأىعٍ  تٍػوي قػىٍعقىعىػةه، فىدىعىٍوتيػوي فػىلىػٍم كتًي تيوي ًبعىػٍُتو، فىأىخىذى بىًٍت خىٍلقيػوي فىأىصىػبػٍ هللاي عىلىٍيػًو جى

: )قيوميوا بًنىا( فػىرىفىعى عىٍن سىاقػىٍيًو حىىتَّ خىاضى ًإلىٍيًو اٍلمىاءى، فىكىأىٌِنً   أىٍنظيػري ًإىلى كىضىػًح سىػاقىًي النَّػًبًٌ كىسىلَّمى فىأىٍخبػىٍرتيوي فػىقىاؿى
ػا كىكىصىػبػىهى  ػا كىبػىٍردىىى : )اًبٍسػًم هللًا، اللهيػمَّ أىٍذًىػٍب حىرَّىى ا، قيػٍم ِبًًٍذًف هللًا( صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىػلَّمى، فىضىػرىبى صىػٍدرىهي كىقىػاؿى

ـى فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ) ئنا يػيٍعًجبيػوي فػىٍليىػٍدعي فػىقىا ػيػٍ ًإذىا رىأىل أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍفًسػًو أىٍك مىالًػًو أىٍك أىًخيػًو شى
ًة، فىًإفَّ اٍلعىٍُتى حىقّّ(.  اًبٍلبػىرىكى

 َٓ/ٓ، كابػػػػػػن أيب شػػػػػػيبة يف اظتصػػػػػػنف ََُٖٓرقػػػػػػم َّٖ/ٗأخرجػػػػػػو النسػػػػػػائي يف السػػػػػػنن الكػػػػػػربل     
 َُٖ/ٓ، كذكػػػره اعتيثمػػػي يف غتمػػػع الزكائػػػد ُٕٓٗرقػػػم ُِٓ/ُّ، كأبػػػو يعلػػػى يف مسػػػنده ِّْٗٓرقػػػم
الًػػ َّْٖرقػػم ػػده، كىبىًقيَّػػةي رًجى ػػرىاِنُّ، كىًفيػػًو أيمىيَّػػةي بػػني ًىٍنػػدو، كىىيػػوى مىٍسػػتيوره، كىملىٍ ييضىػػعًٌٍفوي أىحى ػػاؿي كقػػاؿ: رىكىاهي الطَّبػى ًو رًجى

 الصًَّحيًح.  
: بػىعىثػىنىػػػا ُٖ) ػػػًعيدو اطتيػػػٍدًرمًٌ قىػػػاؿى ، ( ظتػػػا كرد عىػػػٍن أىيب سى ػػػرًيَّةو فػىنػىزىٍلنىػػػا ًبقىػػػٍوـو ػػػلَّمى يف سى رىسيػػػوؿي اَّللًَّ صىػػػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػػػًو كىسى

، فػىليدًغى سىيًٌديىيٍم فىأىتػىٍوانى فػىقىاليوا: ىىٍل ًفيكيٍم مىٍن يػىٍرًقي ًمنى العىٍقػرى  ، فىسىأىٍلنىاىيمي الًقرىل فػىلىٍم يػىٍقريكانى : نػىعىػٍم، أىانى ًب؟ قػيٍلػتي
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ًثُتى شىػاةن، فػىقىًبٍلنىػا فػىقىػرىٍأتي عىلىٍيػًو اضتىٍمػدي َّلًلًَّ كىلىًكٍن الى أىرٍ   سىػٍبعى مىػرَّاتو ًقيًو حىىتَّ تػيٍعطيوانى غىنىمنا، قىاليوا: فىًإانَّ نػيٍعًطيكيٍم ثىالى
هىا شىٍيءه فػىقي ٕ)يعٍت: سورة الفاحتة  : فػىعىرىضى يف أىنٍػفيًسنىا ًمنػٍ ٍلنىا: الى تػىٍعجىليوا حىػىتَّ مرات(، فػىبػىرىأى كىقػىبىٍضنىا الغىنىمى، قىاؿى

: فػىلىمَّا قىًدٍمنىا عىلىٍيًو ذىكىٍرتي لىوي الًَّذم صىػنػىٍعتي  ػا أتىٍتيوا رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : )كىمىػا عىًلٍمػتى أىنػَّهى قىػاؿى
.)  ريقٍػيىةه؟ اٍقًبضيوا الغىنىمى، كىاٍضرًبيوا يل مىعىكيٍم ًبسىٍهمو

ػػًديثه حىسىػػنه صىػػًحيحه، كالنسػػائي يف السػػنن الكػػربل  َِّٔرقػػم ّٖٗ/ْأخرجػػو الًتمػػذم     ا حى ػػذى كقػػاؿ: ىى
، كابػػن أيب شػػيبة ََُُٕرقػػم ُِْ/ُٕ،  كأزتػػد ُِٔٓرقػػم ِٕٗ/ِ، كابػػن ماجػػو َْٕٗرقػػم َٕ/ٕ
 ، كغَتىم. ِّٕٖٓرقم ْٖ/ٓ
ػا: أىفَّ رىسيػِٖ) وؿى اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى دىخىػلى عىلىػى رىجيػلو يػىعيػوديهي، ( ظتا كرد عىًن ابٍػًن عىبَّػاسو رىًضػيى اَّللَّي عىنػٍهيمى

ػػا تيزًيػػرى  ٍيمى بًػػَتو، كى ػػٍيخو كى ، بىػػٍل زتيَّػػى تػىفيػػوري، عىلىػػى شى ػػالَّ : كى ػػاءى اَّللَّي(، فػىقىػػاؿى سى طىهيػػوره ًإٍف شى : )الى أبٍى هي القيبيػػورى، قىػػاؿى فػىقىػػاؿى
 سىلَّمى: )فػىنػىعىٍم ًإذنا(. النًَّبُّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كى 

، كابػػػن حبػػػاف انظػػػر: اإلحسػػػاف يف تقريػػػب صػػػحيح ابػػػن حبػػػاف ِٔٔٓرقػػػم ُُٖ/ٕأخرجػػػو البخػػػارم     
 كغَتىم. ُُُٓٗرقم ِّْ/ُُ، كالطرباِن يف اظتعجم الكبَت ِٗٓٗرقم ِِٔ/ٕ
هىا قىالىٍت: كىافى النًَّبُّ صىلَّىّٖ) هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػيعىوًٌذي بػىٍعضىهيٍم، نتىٍسىحيوي بًيىًميًنًو:  ( ظتا كرد عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍ

، ًشفىاءن الى يػيغىاًدري سىقىمنا(.                )أىٍذًىًب البىاسى رىبَّ النَّاًس، كىاٍشًف أىٍنتى الشَّايف، الى ًشفىاءى ًإالَّ ًشفىاؤيؾى
كغَتقتػا، ككرد عػن علػي بػن أيب  ُُِٗقمر  ُِِٕ/ْ، كمسلم َٕٓٓرقم ُّْ/ٕأخرجو البخارم      

 طالب كأنس بن مالك رضي هللا عنهما عند الًتمذم كأزتد كغَتقتا. 
ػػلَّمى يػىقيػػْٖ) ٍعػػتي رىسيػػوؿى اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى : شتًى ػػٍعًد بٍػػًن مىالًػػكو رىًضػػيى اَّللَّي عىٍنػػوي قىػػاؿى ػػٍل ( ظتػػا كرد عىػػٍن سى : )ىى وؿي

ػػٍم عىلىػػى اٍسػػمً  ةي الَّػػيًت دىعىػػا هًبىػػا ييػػونيسي  أىديلُّكي ٍعوى ، كىًإذىا سيػػًئلى بًػػًو أىٍعطىػػى؟ الػػدَّ ػػابى اَّللًَّ اأٍلىٍعظىػػًم الَّػػًذم ًإذىا ديًعػػيى بًػػًو أىجى
ًث، }الى ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحىانىكى ًإٌِنً كيٍنتي ًمنى الظَّاًلًمُتى{(، فػىقىػاؿى  دىاهي يف الظُّليمىاًت الثَّالى له: َيى رىسيػوؿى  رىجيػحىٍيثي انى

ـٍ لًٍلميػٍؤًمًنُتى عىامَّػةن؟، فػىقىػاؿى رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّ  انىػٍت لًييػونيسى خىاصَّػةن أى ، ىىٍل كى مى: )أىالى تىٍسػمىعي قػىػٍوؿى اَّللًَّ
ًلكى نػيٍنًجػػي اٍلميٍؤًمًنُتى  ػػذى ، كىكى نىػػاهي ًمػػنى اٍلغىػػمًٌ ػػلَّ: }كىؾتىَّيػٍ ػػلَّمى: )أىنتُّىػػا اَّللًَّ عىػػزَّ كىجى {(،كىقىػػاؿى رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى

ًإٍف بػىػرىأى بػىػرى  يػعي ميٍسًلمو دىعىا هًبىا يف مىرىًضًو أىٍربىًعُتى مىرَّةن فىمىاتى يف مىرىًضًو ذىًلكى أيٍعًطيى أىٍجرى شىًهيدو، كى أى، كىقىػٍد غيًفػرى لىػوي رتًى
 ذينيوًبًو(.        

، كذكػػػػره األلبػػػػاِن يف ضػػػػعيف الًتغيػػػػب كالًتىيػػػػب ُٖٓٔرقػػػػم ٖٓٔ/ُاضتػػػػاكم يف اظتسػػػػتدرؾ  أخرجػػػػو    
 كقاؿ: ضعيف جدان.  َِِّرقم ّْٖ/ِ
ػػلَّمى ًبقيبيػػوًر اظتىًدينىػػًة فىأىقٍػبىػػلى ٖٓ) : مىػػرَّ رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػػًو كىسى  عىلىػػٍيًهٍم ًبوىٍجًهػػًو،( ظتػػا كرد عىػػٍن ابػػًن عىبَّػػاسو قىػػاؿى

ـي عىلىٍيكيٍم َيى أىٍىلى القيبيوًر، يػىٍغًفري اَّللَّي لىنىا كىلىكيٍم، أىنٍػتيٍم سىلىفينىا، كىؿتىٍني اًبألىثىرً  : )السَّالى  (.فػىقىاؿى
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، كالطػػرباِن يف اظتعجػػم  َُّٓرقػػم َّٔ/ّأخرجػػو الًتمػػذم      ػػًديثه غىرًيػػبه ػػًديثي ابٍػػًن عىبَّػػاسو حى كقػػاؿ: حى
 ِّّٕرقػػم ْْٗ/ُه األلبػػاِن يف ضػػعيف اصتػػامع الصػػغَت كزَيداتػػو ، كذكػػر ُُِّٔرقػػم َُٕ/ُِالكبػػَت 

 كقاؿ: ضعيف.  
: )اللَّهيػػمَّ ًإٌِنً أىعيػػٖٔ) ػػلَّمى يػىقيػػوؿي ػػافى النَّػػًبُّ صىػػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػػًو كىسى : كى وذي بًػػكى ًمػػٍن ( ظتػػا كرد عىػػٍن قيٍطبىػػةى بػػًن مىالًػػكو قىػػاؿى

ًؽ، كىاألىٍعمىاًؿ كىاألى   ٍىوىاًء(. ميٍنكىرىاًت األىٍخالى
، كذكػػػره األلبػػػاِن يف صػػػحيح  ُّٗٓرقػػػم ٕٓٓ/ٓأخرجػػػو الًتمػػػذم      ػػػنه غىرًيػػػبه ػػػًديثه حىسى ا حى ػػػذى كقػػػاؿ: ىى

 كقاؿ: صحيح.   ُِٖٗرقم ِٖٕ/ُاصتامع الصغَت كزَيدتو 
: دىعىا رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًبديعىإٖ) ئنا، قػيٍلنىػا: َيى ( ظتا كرد عىٍن أىيب أيمىامىةى قىاؿى ػيػٍ ءو كىًثَتو ملىٍ ؿتىٍفىػٍظ ًمٍنػوي شى

: )أىالى أىديلُّكيٍم عىلىى مىػا كتىٍمىػعي ذىلًػكى  ئنا، فػىقىاؿى يػٍ ًثًَت ملىٍ ؿتىٍفىٍظ ًمٍنوي شى : )اللَّهيػمَّ رىسيوؿى اَّللًَّ دىعىٍوتى ًبديعىاءو كى  كيلَّػوي(، تػىقيػوؿي
ٍنوي نىًبيُّكى ػتيىمَّده صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىنػىعيػوذي بًػكى ًمػٍن شىػرًٌ مىػا اٍسػتػىعىاذى ًمٍنػوي نىًبيُّػكى ًإانَّ نىٍسأىليكى ًمٍن خىٍَتً مىا سىأىلىكى مً 

ةى ًإالَّ  غي، كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوَّ (. ػتيىمَّده صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىأىٍنتى اظتيٍستػىعىافي، كىعىلىٍيكى البىالى  اًبَّللًَّ
، كذكػػػره األلبػػػاِن يف ضػػػعيف  ُِّٓرقػػػم ّٕٓ/ٓأخرجػػػو الًتمػػػذم      ػػػنه غىرًيػػػبه ػػػًديثه حىسى ا حى ػػػذى كقػػػاؿ: ىى

 كقاؿ: ضعيف. ُِٓٔرقم ُّٕاصتامع الصغَت كزَيداتو ص
ػافى أىٍكثػىػري ديعىػاًء النَّػًبًٌ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى: )اللَّهيػمَّ رىبػَّنىػٖٖ) : كى نٍػيىا حىسىػنىةن، ( ظتا كرد عىٍن أىنىسو قىاؿى ا آتًنىػا يف الػدُّ

 كىيف اآلًخرىًة حىسىنىةن، كىًقنىا عىذىابى النَّاًر(.      
 ُُُٖٗرقػػم  ّْ/ُٗ، كأزتػػد ُُٗٓرقػػم ٖٓ/ِ، كأبػػو داكد ّٖٗٔرقػػم ّٖ/ٔأخرجػػو البخػػارم     

 كغَتىم.
: )اللَّهيمَّ ًإٌِنً أىٍسػأىليكى اعتيػدىل ( ظتا كرد عىٍن عىٍبًد هللًا بًن مىٍسعيودو عىًن النًَّبًٌ صىلَّى هللاي عىلى ٖٗ) ٍيًو كىسىلَّمى أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي

 .)  كىالتػُّقىى، كىالعىفىاؼى كىالًغٌتى
كقػػػاؿ: ىػػػذا حػػػديث حسػػػن  ّْٖٗرقػػػم ِِٓ/ٓ، كالًتمػػػذم ُِِٕرقػػػم َِٕٖ/ْأخرجػػػو مسػػػلم      

 كغَتىم. ِّّٖرقم َُِٔ/ِصحيح، كابن ماجو 
ػػٍوـى  ( ظتػػا كرد عىػػٍن ًعٍمػػرىافى بػػنً َٗ) ػػٍم تػىٍعبيػػدي اليػى ػػلَّمى أًلىيب: )َيى حيصىػػٍُتي كى : قىػػاؿى النَّػػًبُّ صىػػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػػًو كىسى حيصىػػٍُتو قىػػاؿى

: )فىػأىيػُّهيٍم تػىعيػدُّ ًلرىٍغبىتًػكى كىرى  اًء، قىػاؿى ا يف السَّػمى عىةن ًسػتَّةن يف األىٍرًض كىكىاًحػدن :ًإعتىنا(؟ قىاؿى أىيب: سىبػٍ (؟ قىػاؿى الَّػًذم  ٍىبىتًػكى
ػا أى  : فػىلىمَّ (، قىػاؿى فىعىانًػكى تػىٍُتً تػىنػٍ : )َيى حيصىٍُتي أىمىا ًإنَّكى لىٍو أىٍسلىٍمتى عىلٍَّمتيكى كىًلمى اًء. قىاؿى : يف السَّمى ٍسػلىمى حيصىػٍُته قىػاؿى

: )قيٍل: اللَّهيمَّ  تػىٍُتً اللَّتػىٍُتً كىعىٍدتىًٍت، فػىقىاؿى  أىعتًٍٍمًٍت ريٍشًدم، كىأىًعٍذِن ًمٍن شىرًٌ نػىٍفًسي(.  َيى رىسيوؿى اَّللًَّ عىلًٌٍمًٍتى الكىًلمى
ا اضتىػًديثي عىػٍن ًعٍمػرىافى بٍػًن  ّّْٖرقم ُٗٓ/ٓأخرجو الًتمذم       ػذى ا حىًديثه غىرًيبه كىقىٍد ريًكمى ىى كقاؿ: ىىذى

ا الوىٍجًو، كالركَيِن يف مسنده  ُّّٗرقػم ُِْ، كالطرباِن يف الدعاء صٖٓرقم َُٓ/ُحيصىٍُتو ًمٍن غىٍَتً ىىذى
 كأشار إىل أنو ضعيف.     َْٖٗرقم ٕٗٓكغَتىم،  كذكره األلباِن يف ضعيف اصتامع الصغَت كزَيدتو ص
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ًء الػدَّعىوى ُٗ) ٍ يىكيػٍن رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى يىػدىعي ىىػؤيالى : ملى اًت، ًحػُتى ( ظتا كرد عىٍن عبًد هللا بن عيمر قاؿى
نٍػيىا كىاآٍلًخػرىًة، اللَّهيػمَّ ًإٌِنً أىٍسػأىليكى العىٍفػوى كىالعى  نتيًٍسي، كىًحُتى  اًفيىػةى يف ًديػًٍت ييٍصًبحي: )اللَّهيمَّ ًإٌِنً أىٍسأىليكى العىاًفيىةى يف الػدُّ

ػػافي: )عىػػٍورىاِت كىآًمػػٍن رىٍكعىػػاِت  ، اللَّهيػػمَّ اٍحفىظٍػػًٍت ًمػػٍن بػىػػٍُتً كىدينٍػيىػػامى كىأىٍىًلػػي كىمىػػايل، اللَّهيػػمَّ اٍسػػتػيٍر عىػػٍورىِت(، كىقىػػاؿى عيٍثمى
ًيًٍت، كىعىٍن مًشىايل، كىًمٍن فػىٍوًقي، كىأىعيوذي ًبعىظىمىًتكى أىٍف أيٍغتىاؿى ًمٍن حتىٍيًت   (.يىدىمَّ، كىًمٍن خىٍلًفي، كىعىٍن نتى

 َّْ/ٖ، كأزتػػػػػػد ِِٖٕٗرقػػػػػػم ّٓ/ٔ، كابػػػػػػن أيب شػػػػػػيبة َْٕٓرقػػػػػػم ُّٖ/ْأخرجػػػػػػو أبػػػػػػو داكد     
 .ْٖٕٓرقم

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )اللَّهيمَّ انٍػفىٍعًٍت مبىا عىلَّ ( ظتِٗ) ٍمتىًٍت، كىعىلًٌٍمػًٍت مىػا ا كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
، كىأىعيوذي اًبَّللًَّ ًمٍن حىاًؿ أىٍىلً  فىعيًٍت، كىزًٍدِن ًعٍلمنا، اضتىٍمدي َّلًلًَّ عىلىى كيلًٌ حىاؿو  النَّاًر(.  يػىنػٍ

ا الوىٍجػػًو، كابػػن ماجػػو  كقػػاؿ: ّٗٗٓرقػػم ٖٕٓ/ٓأخرجػػو الًتمػػذم      ػػذى ػػًديثه غىرًيػػبه ًمػػٍن ىى ا حى ػػذى  ِٗ/ُىى
، كغَتىم األلبػاِن َُْْرقم ُْٓ، كالطرباِن يف الدعاء صِّّٗٗرقم َٓ/ٔ، كابن أيب شيبة ُِٓرقم

 يف.كأشار إىل أنو ضع ُُّٖرقم ُٕٔيف ضعيف اصتامع الصغَت كزَيدتو ص
: )ِبىٍسػػًب اٍمػػًرئو أىٍف ّٗ) ػػافى يػىقيػػوؿي ػػلَّمى كى ػػاًئًب بػػًن يىزًيػػدى أىفَّ النَّػػًبَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى ، أىٍف ( ظتػػا كرد عىػػًن السَّ يىػػٍدعيوى

: اللهيمَّ اٍغًفٍر يل كىاٍرزتىًٍٍت كىأىٍدًخٍلًٍت اصتىنَّةى(.  يػىقيوؿى
 َُٖ/َُ، كذكػػػره اعتيثمػػػي يف غتمػػػع الزكائػػػد َٕٔٔرقػػػم ُْٓ/ٕأخرجػػػو الطػػػرباِن يف اظتعجػػػم الكبػػػَت     
ًيعىةى، كىىيوى حىسىني اضتىػًديًث، كاأللبػاِن يف  َُْٕٓرقم رى اٍبًن عتى اليوي رًجىاؿي الصًَّحيًح غىيػٍ كقاؿ: رىكىاهي الطَّبػىرىاِنُّ، كىرًجى

 كأشار إىل أنو ضعيف.   ِِِّرقم ِّْضعيف اصتامع الصغَت كزَيداتو ص
ػػافى يػىقيػػوؿي يف ديبيػػًر الفىٍجػػًر ًإذىا صىػػلَّى: )اللَّهيػػمَّ ( ظتػػا كرد عىػػْٗ) ػػلَّمى كى ػػلىمىةى أىفَّ النَّػػًبَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى  ًإٌِنً ٍن أيٌـً سى

 .) ، كىرًٍزقنا طىيًٌبن ًفعنا، كىعىمىالن ميتػىقىبَّالن  أىٍسأىليكى ًعٍلمنا انى
، كأبػو يعلػى يف ُِِٓٔرقػم َُْ/ْْكأزتػد  ،َٖٓٗرقػم ْْ/ٗأخرجو النسائي يف السػنن الكػربل     

 أشار احملقق: حسُت سليم أسد إىل أنو ضعيف.  ٕٗٗٔرقم ُّْ/ُِمسنده 
ػػافى يىػػٍدعيو: )اللَّهيػػمَّ ضىػػٍع يف ٓٗ) ػػلَّمى كى ٍنػػديبو أىفَّ رىسيػػوؿى اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى  أىٍرًضػػنىا ( ظتػػا كرد عىػػٍن شتىيػػرىةى بػػًن جي

تػىهىا، كىزً  نػىهىا(. بػىرىكى  ينػىتػىهىا، كىسىكى
، كذكػره َٖرقػم ُْ/ُ، كدتػاـ الػرازم يف فوائػده ِْٗٔرقػم ٖٔ/ٓأخرجو الطرباِن يف اظتعجم األكسط     

يًٌده.  ُِْٕٓرقم ُِٖ/َُاعتيثمي يف غتمع الزكائد  ًإٍسنىاديهي جى  كقاؿ: رىكىاهي الطَّبػىرىاِنُّ يف اأٍلىٍكسىًط كى
اًبر بًن عى ٔٗ) : )أىٍفضىلي الذًٌٍكًر الى إًلىوى ( ظتا كرد عىٍن جى ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي : شتًى ٍبًد اَّللًَّ يػىقيوؿي

 .)  ًإالَّ اَّللَّي، كىأىٍفضىلي الدُّعىاًء اضتىٍمدي َّلًلًَّ
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ا حىًديثه حىسىػنه غىرًيػبه الى نػىٍعرً  ّّّٖرقم ِْٔ/ٓأخرجو الًتمذم       ػًديًث ميوسىػى كقاؿ: ىىذى فيػوي ًإالَّ ًمػٍن حى
، ََّٖكرقػػػم ُِْٗ/ِ، كابػػػن ماجػػػو َُٗٗٓرقػػػم َّٔ/ٗبػػػًن ًإبٍػػػػرىاًىيمى، كالنسػػػائي يف السػػػنن الكػػػربل 

 كأشار إىل أنو حسن.      ُِٔٓرقم ُِِ/ِكغَتىم، كذكره األلباِن يف صحيح الًتغيب كالًتىيب 
: كينَّػا مىػعى النَّػًبًٌ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى يف سىػفىرو، فىكينَّػا ًإذىا عىلىػٍوانى   ( ظتا كرد عىٍن أىيب ميوسىى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي ٕٗ) قىاؿى

، فػىقىاؿى النًَّبُّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )أىيػُّهىا النَّاسي اٍربػىعيوا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم، فىًإنَّكيٍم  بػٍَّرانى ئًبنا، الى تىٍدعيوفى أىصىمَّ كىالى غىاكى
ةى ًإالَّ اًبَّللًَّ  ػٍوؿى كىالى قػيػوَّ يعنػا بىًصػَتنا( مثيَّ أىتىػى عىلىػيَّ كىأىانى أىقيػوؿي يف نػىٍفًسػي: الى حى : )َيى عىٍبػدى اَّللًَّ كىلىًكٍن تىػٍدعيوفى شتًى ، فػىقىػاؿى

زه ًمٍن كينيػو  نػٍ ، فىًإنػَّهىا كى ةى ًإالَّ اًبَّللًَّ ، قيٍل: الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّ ػزه ٍبنى قػىٍيسو نػٍ ػةو ًىػيى كى : )أىالى أىديلُّػكى عىلىػى كىًلمى ًز اصتىنَّػًة( أىٍك قىػاؿى
 .) ةى ًإالَّ اًبَّللًَّ  ًمٍن كينيوًز اصتىنًَّة؟ الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّ

، ُِٔٓرقػػم ٕٖ/ِ، كأبػػو داكد َِْٕرقػػم َِٕٔ/ْ، كمسػػلم ّْٖٔرقػػم ِٖ/ٖأخرجػػو البخػػارم     
 ، كغَتىم.ِّْٖرقم ُِٔٓ/ِكابن ماجو 

: )َيى ( ظتٖٗ)  ميعىػاذى بٍػنى ا كرد عىٍن أىنىًس بًن مىاًلكو أىفَّ النًَّبَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى كىميعػاذه رىًديفيػوي عىلىػى الرٍَّحػًل، قىػاؿى
: لىبػٍَّيػكى َيى رىسيػوؿى اَّللًَّ  : )َيى ميعىاذي(، قىػاؿى ، قىاؿى ٍيكى : لىبػٍَّيكى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ كىسىٍعدى (، قىاؿى : جىبىلو ، قىػاؿى ٍيكى ثىػالىاثن  كىسىػٍعدى

، ًصٍدقنا ًمٍن قػىٍلًبًو، ًإالَّ حى  ا رىسيوؿي اَّللًَّ رَّمىوي اَّللَّي عىلىى النَّاًر(، قىاؿى َيى )مىا ًمٍن أىحىدو يىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىفَّ ػتيىمَّدن
: أىفىالى أيٍخرًبي ًبًو النَّاسى فػىيىسٍ  : )ًإذنا يػىتًَّكليوا(، كىأىٍخبػىرى هًبىا ميعىاذه ًعٍندى مىٍوتًًو أتىىذتُّنا. رىسيوؿى اَّللًَّ  تػىٍبًشريكا ؟ قىاؿى

 َْٓ/ٗ، كالنسػػػائي يف السػػػنن الكػػػربل ّٓرقػػػم ُٔ/ُ، كمسػػػلم ُِٖرقػػػم ّٕ/ُأخرجػػػو البخػػػارم     
 ، كغَتىم. َُٕٕٖرقم

: قىػػاؿى النَّػػٗٗ) ػػدى يف صىػػًحيفىًتًو ( ظتػػا كرد عىػػٍن عىٍبػػًد اَّللًَّ بػػًن بيٍسػػرو يػىقيػػوؿي ػػٍن كىجى ػػلَّمى: )طيػػوَبى ًلمى ًبُّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى
ًثَتنا(.  اٍسًتٍغفىارنا كى

، َّٖٓرقػم ّّْ/ٖ، كالبزار يف مسنده انظر: البحػر الزخػار ُّٖٖرقم ُِْٓ/ِأخرجو ابن ماجو     
امع الصػػػغَت كزَيدتػػػو ، كغػػػَتىم، كذكػػػره األلبػػػاِن يف صػػػحيح اصتػػػُٖٕٗرقػػػم َٔٓكالطػػػرباِن يف الػػػدعاء ص

 كأشار إىل أنو صحيح. َّّٗرقم ِٕٗ/ِ
تًًو اٍسػػتػىٍغفى ََُ) ػػلَّمى، ًإذىا اٍنصىػػرىؼى ًمػػٍن صىػػالى ػػافى رىسيػػوؿي هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى : كى فى قىػػاؿى اثن ( ظتػػا كرد عىػػٍن ثػىػػٍوابى رى ثىػػالى

ـي، تػىبى  ـي كىًمٍنكى السَّالى : )اللَّهيمَّ أىٍنتى السَّالى ٍيػفى كىقىاؿى : كى (، قىاؿى الوىلًيدي: فػىقيٍلتي ًلألىٍكزىاًعيًٌ ًؿ كىاإًلٍكرىاـً ارىٍكتى ذىا اصتىالى
: )أىٍستػىٍغًفري هللاى، أىٍستػىٍغًفري هللاى(.  : تػىقيوؿي  ااٍلٍسًتٍغفىاري؟ قىاؿى

  .ََّٕرقم َِٔ/ِ، كالبيهقي يف السنن الكربل ُٗٓرقم ُْْ/ُأخرجو مسلم      
: ( ظتا كرد عىػٍن بًػالى َُُ) ػعى النَّػًبَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى يػىقيػوؿي ثىًٍت أىيب، عىػٍن جىػدًٌم، شتًى ػدَّ ؿى بٍػنى يىسىػاًر بٍػًن زىيٍػدو، حى

 ًمٍن الزٍَّحًف(.  فى فػىرَّ )مىٍن قىاؿى أىٍستػىٍغًفري اَّللَّى الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اضتىيَّ القىيُّوـى كىأىتيوبي ًإلىٍيًو، غيًفرى لىوي كىًإٍف كىا
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ا الوىٍجػًو،كقاؿ:  ّٕٕٓرقم ٖٔٓ/ٓأخرجو الًتمذم      ػذى ا حىًديثه غىرًيبه الى نػىٍعرًفيوي ًإالَّ ًمػٍن ىى كأبػو داكد  ىىذى
، كغػَتىم،  كذكػره األلبػاِن يف صػحيح َْٕٔرقم ٖٗ/ٓ، كالطرباِن يف اظتعجم الكبَت ُُٕٓرقم ِٕٔ/ِ

 إىل أنو صحيح لغَته.  كأشار ُِِٔرقم ِِٕ/ِالًتغيب كالًتىيب 
 ( ساقطة من األصل كاإلضافة من سنن الًتمذم.َُِ)
 ( ساقطة من األصل كاإلضافة من سنن الًتمذم.َُّ)
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )مىٍن قػىرىأى حى َُْ) ٍرفنػا ًمػٍن ًكتىػاًب ( ظتا كرد عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ بًن مىٍسعيودو يػىقيوؿي

ـه حىرٍ  ، كىلىًكٍن أىًلفه حىٍرؼه كىالى (.اَّللًَّ فػىلىوي ًبًو حىسىنىةه، كىاضتىسىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىاعًتىا، الى أىقيوؿي امل حىٍرؼه  ؼه كىًميمه حىٍرؼه
ا الوىٍجػًو، كذكػره  َُِٗرقم ُٕٓ/ٓأخرجو الًتمذم      ػذى ػًديثه حىسىػنه صىػًحيحه غىرًيػبه ًمػٍن ىى ا حى ػذى كقاؿ: ىى

 كأشار إىل أنو صحيح. ُُْٔرقم ُُٔ/ِيف صحيح الًتغيب كالًتىيب األلباِن 
: كيٍنػتي أيصىػػلًٌي، فىػػدىعىاِن النَّػًبُّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسىػلَّمى فػى َُٓ) ػػًعيًد بٍػًن اظتيعىلَّػػى، قىػػاؿى لىػػٍم أيًجٍبػػوي، ( ظتػا كرد عىػػٍن أىيب سى

: َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌِنً كيٍنتي أيصىلًٌي، قىػ : قػيٍلتي ٍ يػىقيػًل اَّللَّي: اٍسػتىًجيبيوا َّلًلًَّ كىلًلرَّسيػوًؿ ًإذىا دىعىػاكيٍم؟{اؿى : )أىالى }أىملى ، مثيَّ قىػاؿى
ٍػػ ػػا أىرىٍدانى أىٍف ـتى ػػذى بًيىػػًدم، فػىلىمَّ ٍػػريجى ًمػػنى اظتىٍسػػًجًد(، فىأىخى : َيى أيعىلًٌميػػكى أىٍعظىػػمى سيػػورىةو يف القيػػٍرآًف قػىٍبػػلى أىٍف ختى ريجى، قػيٍلػػتي

: )اضتىٍمدي َّلًلًَّ رىبًٌ العىالىًمُتى، ًىيى  رىسيوؿى  يعىلًٌمىنَّكى أىٍعظىمى سيورىةو ًمنى القيٍرآًف( قىاؿى : )ألى ، ًإنَّكى قػيٍلتى السٍَّبعي اظتىثىاِن،  اَّللًَّ
 كىالقيٍرآفي العىًظيمي الًَّذم أيكتًيتيوي(. 

، ُّّٓرقػم ّٓٗ/ِمي ، كالدار ُْٖٓرقم ِٕ/ِ، كأبو داكد ََٔٓرقم ُٕٖ/ٔأخرجو البخارم     
 كغَتىم.

: )الى جتىٍعىليػوا بػيييػوتىكيٍم مىقىػاًبرى َُٔ) ، فىػًإفَّ الشَّػٍيطىافى ( ظتا كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى عىػًن النَّػًبًٌ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى، قىػاؿى
 يىًفرُّ ًمنى البػىٍيًت الًَّذم تػيٍقرىأي ًفيًو البػىقىرىةي(. 

، كذكػره األلبػاِن يف صػحيح َُٗٗرقػم ُٓ/ُٔ، كالبػزار يف مسػنده َِْٗرقم ُٕ/ُٓأخرجو أزتد     
 كأشار إىل أنو صحيح.  ُْٖٓرقم ُِٖ/ِالًتغيب كالًتىيب 

: كىكَّلىًٍت رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى ِبً َُٕ) ػاًة ( ظتا كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي، قىاؿى رىمىضىػافى، ٍفػًظ زىكى
ىٍرفػىعىنَّكى ًإىلى رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّ  : كىاَّللًَّ ألى ٍذتيوي، كىقػيٍلتي ِن آتو فىجىعىلى لتىٍثيو ًمنى الطَّعىاـً فىأىخى : فىأىاتى ى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى، قىػاؿى

: فىخىلٍَّيتي عىٍنوي  ةه، قىاؿى ، فػىقىاؿى النًَّبُّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى: ًإٌِنً ػتيٍتىاجه، كىعىلىيَّ ًعيىاؿه كىيل حىاجىةه شىًديدى ، فىأىٍصبىٍحتي
ةن، كىًعيىػػ ػػًديدى ػػةن شى ، شىػػكىا حىاجى : َيى رىسيػػوؿى اَّللًَّ : قػيٍلػػتي ػػةى(، قىػػاؿى ، فػىرىزًتٍتيػػوي، )َيى أىابى ىيرىيٍػػػرىةى، مىػػا فػىعىػػلى أىًسػػَتيؾى البىارًحى االن

: )أىمىػػا ًإنَّػػ ػػًبيلىوي، قىػػاؿى ػػيػىعيودي، ًلقىػػٍوًؿ رىسيػػوًؿ اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو فىخىلٍَّيػػتي سى ػػيػىعيودي(، فػىعىرىفٍػػتي أىنَّػػوي سى ، كىسى بىكى ػػذى وي قىػػٍد كى
ىٍرفػىعىنَّػكى ًإىلى رىسيػ : ألى ٍذتيوي، فػىقيٍلتي ، فىأىخى  عىلىٍيػًو وًؿ اَّللًَّ صىػلَّى هللاي كىسىلَّمى ًإنَّوي سىيػىعيودي، فػىرىصىٍدتيوي، فىجىاءى لتىٍثيو ًمنى الطَّعىاـً

ًبيلىوي، فىأىٍصبىٍحتي  ، الى أىعيودي، فػىرىزًتٍتيوي، فىخىلٍَّيتي سى : دىٍعًٍت فىًإٌِنً ػتيٍتىاجه كىعىلىيَّ ًعيىاؿه ، فػىقىاؿى يل رىسيوؿي اَّللًَّ كىسىلَّمى، قىاؿى
 : (، قػيٍلػػتي ػػلَّمى: )َيى أىابى ىيرىيٍػػػرىةى، مىػػا فػىعىػػلى أىًسػػَتيؾى ، صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى ةن، كىًعيىػػاالن ػػًديدى ػػةن شى َيى رىسيػػوؿى اَّللًَّ شىػػكىا حىاجى
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بىكى كىسىيػىعيودي(، فػىرىصىٍدتيوي الثَّالًثىةى، فىجىاءى لتىٍ  : )أىمىا ًإنَّوي قىٍد كىذى ًبيلىوي، قىاؿى ٍذتيوي، فػىرىزًتٍتيوي، فىخىلٍَّيتي سى ، فىأىخى ثيو ًمنى الطَّعىاـً
ىٍرفػىعىنَّكى ًإىلى رىسيوؿً  : ألى : دىٍعػًٍت أيعىلًٌٍمػكى   فػىقيٍلتي ، أىنَّػكى تػىػٍزعيمي الى تػىعيػودي، مثيَّ تػىعيػودي قىػاؿى ا آًخري ثىالىًث مىػرَّاتو ، كىىىذى اَّللًَّ

: }اَّللَّي  ، فىػاقٍػرىٍأ آيىػةى الكيٍرًسػيًٌ : ًإذىا أىكىيٍػتى ًإىلى ًفرىاًشػكى ؟ قىػاؿى : مىا ىيوى فىعيكى اَّللَّي هًبىا، قػيٍلتي ًإالَّ ىيػوى  الى ًإلىػوى كىًلمىاتو يػىنػٍ
ػػٍيطى  ػػاًفظه، كىالى يػىٍقرىبػىنَّػػكى شى ٍػػًتمى اآليىػػةى، فىًإنَّػػكى لىػػٍن يػىػػزىاؿى عىلىٍيػػكى ًمػػنى اَّللًَّ حى ػػىتَّ ختى ػػىتَّ تيٍصػػًبحى، اضتىػػيُّ القىيُّػػوـي{، حى افه حى

ػػلَّمى:  ػػًبيلىوي، فىأىٍصػػبىٍحتي فػىقىػػاؿى يل رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى : َيى فىخىلٍَّيػػتي سى ػػةى(، قػيٍلػػتي )مىػػا فػىعىػػلى أىًسػػَتيؾى البىارًحى
(، قػي  : )مىػػا ًىػػيى ػػًبيلىوي، قىػػاؿى فىعيػػًٍت اَّللَّي هًبىػػا، فىخىلٍَّيػػتي سى ػػاتو يػىنػٍ ، زىعىػػمى أىنَّػػوي يػيعىلًٌميػػًٍت كىًلمى : قىػػاؿى يل: ًإذىا رىسيػػوؿى اَّللًَّ ٍلػػتي

ًٍتمى اآليىةى: }اَّللَّي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اضتىيُّ القىيُّوـي{، كىقىاؿى يل: لىٍن أىكىٍيتى ًإىلى ًفرىاًشكى فىاقٍػرىٍأ آيىةى الكيٍرًسيًٌ ًمٍن أى  كَّعًتىا حىىتَّ ختى
ػانيوا أىٍحػرىصى شىػٍيءو عىلىػى اطتىػٍَتً  -يػىزىاؿى عىلىٍيكى ًمنى اَّللًَّ حىاًفظه، كىالى يػىٍقرىبىكى شىٍيطىافه حىىتَّ تيٍصًبحى  فػىقىػاؿى النَّػًبُّ  -كىكى

، تػىٍعلىمي مىٍن ختيىاًطبي ميٍنذي ثىالىًث لىيىػاؿو َيى أى صىلَّ  : ى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )أىمىا ًإنَّوي قىٍد صىدىقىكى كىىيوى كىذيكبه ابى ىيرىيٍػػرىةى، قىػاؿى
: )ذىاؾى شىٍيطىافه(.   الى، قىاؿى

ابػن خزنتػػة ، ك ّٕٔٗرقػم ِٖٓ/ٕ، كالنسػائي يف السػػنن الكػربل ُُِّرقػم َُُ/ّأخرجػو البخػارم     
 ، كغَتىم.  ِِْْرقم ُٗ/ْيف صحيحو 

تىػبى ًكتىػاَُٖ) : )ًإفَّ اَّللَّى كى اًف بٍػًن بىًشػَتو عىػًن النَّػًبًٌ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى قىػاؿى ٍليػقى ( ظتا كرد عىٍن النػٍُّعمى ابن قػىٍبػلى أىٍف متى
، أىنٍػػػػزىؿى ًمٍنػػػوي آيػى  ػػػمىوىاًت كىاألىٍرضى أبًىٍلفىػػػٍي عىػػػاـو ثى لىيىػػػاؿو السَّ ػػػا سيػػػورىةى البػىقىػػػرىًة، كىالى يػيٍقػػػرىآًف يف دىارو ثىػػػالى ػػػتىمى هًبًمى ػػػٍُتً، خى تػى

 فػىيػىٍقرىبػيهىا شىٍيطىافه(. 
 ّْٓ/ٗكقاؿ: ىذا حػديث غريػب، كالنسػائي يف السػنن الكػربل  ِِٖٖرقم ُٗٓ/ٓأخرجو الًتمذم     
صػػحيح الًتغيػػب كالًتىيػػػب  ، كذكػػره األلبػػاِن يفَّّْرقػػم ُِِّ/ْ، كالػػدارمي يف سػػننو َُّٕٕرقػػم

 كأشار إىل أنو صحيح.    ُْٕٔرقم ُٖٓ/ِ
 ( يف األصل )األنفاؿ( كاظتثبت من كتب اضتديث.َُٗ)
: لىمَّا نػىزىلىػٍت سيػورىةي اأٍلىنٍػعىػاـً سىػبَّحى رىسيػوؿي اَّللًَّ صىػلَّى هللاي َُُ) اًبرو رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي قىاؿى عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى،  ( ظتا كرد عىٍن جى
ًة مىا سىدَّ األيفيقى(. مثيَّ  ًئكى ًذًه السُّورىةى ًمنى اٍلمىالى : )لىقىٍد شىيَّعى ىى   قىاؿى

،  ِِّٔرقػػػم  ّْْ/ِأخرجػػػو اضتػػػاكم يف اظتسػػػتدرؾ     ػػػٍرًط ميٍسػػػًلمو ػػػًديثه صىػػػًحيحه عىلىػػػى شى ا حى ػػػذى كقػػػاؿ: ىى
يفة كاظتوضػػوعة ، كذكػػره األلبػػاِن يف سلسػػلة األحاديػػث الضػػعَِِٖرقػػم ٖٕ/ْكالبيهقػػي يف شػػعب اإلنتػػاف 

 كأشار إىل أنو منقطع. ِٕٔٓرقم ِْٕ/ُِ
: )ًإفَّ ُُُ)  مىػٍن قػىػرىأى سيػورىةى ( ظتا كرد عىٍن أىيب سىًعيدو اطٍتيػٍدًرمًٌ رىًضػيى اَّللَّي عىٍنػوي، أىفَّ النَّػًبَّ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى قىػاؿى

 ا بػىٍُتى اصتيميعىتػىٍُتً(.الكىٍهًف يػىٍوـى اصتيميعىًة أىضىاءى لىوي ًمنى النُّوًر مى 
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ػػػاهي،  ِّّٗرقػػػم ّٗٗ/ِأخرجػػػو اضتػػػاكم يف اظتسػػػتدرؾ      ػػػًديثه صىػػػًحيحي اإًلٍسػػػنىاًد كىملىٍ متيٍرًجى ا حى ػػػذى كقػػػاؿ: ىى
 ْٓٓ/ُ، كذكػػره األلبػػاِن يف صػػحيح الًتغيػػب كالًتىيػػب ٗٔٔٓرقػػم ّّٓ/ّكالبيهقػػي يف السػػنن الكػػربم 

 كأشار إىل أنو صحيح. ّٕٔرقم
تو ًمػػٍن أىكًَّؿ سيػػورىةً ( ظتػػا كرد عىػػُُِ) ًفػػظى عىٍشػػرى آَيى : )مىػػٍن حى ػػلَّمى، قىػػاؿى ٍردىاًء أىفَّ النَّػػًبَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى  ٍن أىيب الػػدَّ

 اٍلكىٍهًف عيًصمى ًمنى الدَّجَّاًؿ(. 
، كابػػػػن حبػػػػاف يف صػػػػحيحو أنظػػػػر: ُُِِٕرقػػػػم ّْ/ّٔ، كأزتػػػػد َٖٗرقػػػػم ٓٓٓ/ُأخرجػػػو مسػػػػلم     

 ، كغَتىم.ٖٕٔرقم ٔٔ/ّاإلحساف 
ػػػلَّمى: )اعٍ ُُّ) : قىػػػاؿى رىسيػػػوؿي اَّللًَّ صىػػػلَّى هللاي عىلىٍيػػػًو كىسى ػػػارو رىًضػػػيى اَّللَّي عىٍنػػػوي قىػػػاؿى مىليػػػوا ( ظتػػػا كرد عىػػػٍن مىٍعًقػػػًل بٍػػػًن يىسى

لىوي، كىحىٌرًميوا حىرىامىوي، كىاقٍػتىديكا ًبًو، كىالى تىٍكفيريكا ًبشىٍيءو ًمٍنػوي  كىمىػا تىشىػابىوى عىلىػٍيكيٍم ًمٍنػوي فػىػرىدُّكهي ًإىلى  اًبلقيٍرآًف، كىأىًحلُّوا حىالى
ػػٍورىاًة كىاإًلؾٍتًيػػًل كىالزَّبيػػوًر، كىمىػػ ٍػػرًبيككيٍم، كىآًمنيػػوا اًبلتػَّ ػػا متي ٍيمى ًػػٍم اَّللًَّ كىًإىلى أيكيل األىٍمػػًر ًمػػٍن بػىٍعػػًدم كى ا أيكِتى النًَّبيُّػػوفى ًمػػٍن رىهبًٌ

البػىيىاًف، فىًإنَّوي شىاًفعه ميشىفَّعه، كىمىا حىلَّ ميصىدًٌؽه ًإالَّ كىًلكيلًٌ آيىةو نيوره يػىٍوـى الًقيىامىًة، كىًإٌِنً  كىليىسىٍعكيمي القيٍرآفي كىمىا ًفيًو ًمنى 
فىاحًتىػةى  كىأيٍعًطيػتي أيٍعًطيتي سيورىةى البػىقىرىًة ًمنى الذًٌٍكًر األىكًَّؿ، كىأيٍعًطيتي طىوى، كىطىوىاًسُتى، كىاضتىوىاًميمى، ًمٍن أىلوىاًح ميوسىى، 

 الًكتىاًب ًمٍن حتىًٍت العىٍرًش(.
ا  َِٕٖرقػم ٕٕٓ/ُ، كاضتػاكم يف اظتسػتدرؾ ُٔٔأخرجو اظتركزم يف ؼتتصػر قيػاـ الليػل ص     ػذى كقػاؿ: ىى

ػػاهي، كالبيهقػػي يف السػػنن الكػػربل ػػًديثه صىػػًحيحي اإًلٍسػػنىاًد كىملىٍ متيىٌرًجى ، كذكػػره األلبػػاِن يف َُٕٔٗرقػػم ُٓ/َُحى
 كأشار إىل أنو ضعيف.   َٓٗرقم ُّٓصغَت كزَيداتو صضعيف اصتامع ال

: )كيػػس قػىٍلػبي القيػٍرآًف الى يػىقٍ ُُْ) ػػا ( ظتػا كرد عىػٍن مىٍعًقػًل بػػًن يىسىػارو أىفَّ رىسيػوؿى هللًا صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى قىػاؿى رىؤيىى
ارى اآلًخرىةى ًإالَّ غيًفرى لىوي، اقٍػرىءيكىىا كيٍم(. رىجيله ييرًيدي هللاى كىالدَّ  عىلىى مىٍواتى

بػػزَيدة يف  َََِّرقػػم ُْٕ/ّّ، كأزتػػد َُْٕٖرقػػم ّْٗ/ٗأخرجػػو النسػػائي يف السػػنن الكػػربل     
، كغػَتىم، ُُٓرقػم َِِ/َِكالطرباِن يف اظتعجػم الكبػَت ،ُِْٖرقم ِّّ/ِأكلو، كالركَيِن يف مسنده 

 نو ضعيف. كأشار إىل أ ْٖٖرقم ِْْ/ُكذكره األلباِن يف ضعيف الًتغيب كالًتىيب 
ػػافى يىًسػػَتي يف بػىٍعػػُُٓ) ػػلَّمى كى ًض أىٍسػػفىارًًه، ( ظتػػا كرد عىػػٍن زىيٍػػًد بٍػػًن أىٍسػػلىمى عىػػٍن أىبًيػػًو أىفَّ رىسيػػوؿى اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسى

ػػٍيءو فػىلىػػٍم كتيً  ػػري بٍػػني اطتىطَّػػاًب عىػػٍن شى ػػأىلىوي عيمى ، فىسى ػػري بٍػػني اطتىطَّػػاًب يىًسػػَتي مىعىػػوي لىػػٍيالن ٍبػػوي رىسيػػوؿي اَّللًَّ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىعيمى
ٍبوي، كىقىاؿى عيمىري ٍبني اطتىطَّاًب: ثىًكلىٍتكى أيمُّػكى  ٍبوي، مثيَّ سىأىلىوي فػىلىٍم كتًي ، نػىػزىٍرتى رىسيػوؿى اَّللًَّ  كىسىلَّمى، مثيَّ سىأىلىوي فػىلىٍم كتًي ػري َيى عيمى

ـى اظتيٍسػًلًمُتى،   صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ثىالىثى مىرَّاتو  : فىحىرٍَّكػتي بىًعػًَتم مثيَّ تػىقىػدٍَّمتي أىمىػا يبيكى ،قىاؿى عيمىري كيلُّ ذىًلكى الى كتًي
: لىقىػٍد خىًشػيتي أى  : فػىقيٍلػػتي ٍعػتي صىػػارًخنا يىٍصػريخي يب، قىػاؿى ػػا نىًشػٍبتي أىٍف شتًى ٍف يىكيػػوفى كىخىًشػيتي أىٍف يػىٍنػًزؿى يفَّ قػيػٍرآفه، فىمى

: )لىقىػٍد أيٍنزًلىػٍت عىلىػيَّ اللَّ نػىزىؿى يفَّ قػي  لىػةى سيػورىةه، ٍرآفه كىًجٍئتي رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىسىػلٍَّمتي عىلىٍيػًو، فػىقىػاؿى يػٍ
(، مثيَّ قػىرىأى: }ًإانَّ فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحنا ميًبيننا يى أىحىبُّ ًإيلىَّ ؽتَّا طىلىعىٍت عىلىٍيًو الشٍَّمسي  ُ{. الفتح آيوعتًى
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، كابن حباف يف صػحيحو أنظػر: ٗرقم َِّ، كمالك يف اظتوطأ صُْٕٕرقم ُِٔ/ٓأخرجو البخارم     
 ، كغَتىم. ُْٖرقم ُّٖ/ُاإلحساف 

 ( ساقطة من األصل كاإلضافة من مصادر التخريج.ُُٔ)
ثيػوفى آيىػةن شىػفىعىٍت ( ظتا كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّػًبًٌ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّ ُُٕ) : )ًإفَّ سيػورىةن ًمػنى القيػٍرآًف ثىالى مى قىػاؿى

         .)  ًلرىجيلو حىىتَّ غيًفرى لىوي، كىًىيى سيورىةي تػىبىارىؾى الًَّذم بًيىًدًه اظتيٍلكي
كقػػػػػاؿ: ىػػػػػذا حػػػػػديثه حسػػػػػن، كالنسػػػػػائي يف السػػػػػنن الكػػػػػربل  ُِٖٗرقػػػػػم ُْٔ/ٓأخرجػػػػػو الًتمػػػػػذم     

، كغػػػَتىم ٕٕٓٗرقػػػم ّّٓ/ُّ، كأزتػػػد ّٖٕٔرقػػػم ُِْْ/ِن ماجػػػو ، كابػػػُُْٖٓرقػػػم َّٗ/َُ
 كأشار إىل أنو حسن لغَته.   ُْْٕرقم ُِٗ/ِكذكره األلباِن يف صحيح الًتغيب كالًتىيب 

اًبوً ُُٖ) ػٍل تػىزىكٍَّجػتى ( ظتا كرد عىٍن أىنىًس بًن مىاًلكو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى ًلرىجيػلو ًمػٍن أىٍصػحى : )ىى
 : : )أىلىػٍيسى مىعىػكى ، كىالى ًعٍنػًدم مىػا أىتػىػزىكَّجي بًػًو، قىػاؿى : الى كىاَّللًَّ َيى رىسيػوؿى اَّللًَّ في؟(، قىاؿى ؟(، }قيػٍل ىيػوى اَّللَّي أىحىػده {َيى فيالى

 : : )أىلىػٍيسى مىعىػكى : )ثػيليثي القيٍرآًف(، قىاؿى : بػىلىى، قىاؿى ػاءى نىٍصػري اَّللًَّ {قىاؿى : )ريبيػعي } كىالفىػٍتحي ًإذىا جى : بػىلىػى، قىػاؿى ؟(،قىػاؿى
 : :)أىلىٍيسى مىعىكى : }قيٍل َيى أىيػُّهىا الكىاًفريكفى {القيٍرآًف(، قىاؿى : )أىلىػٍيسى مىعىػكى : )ريبيػعي القيػٍرآًف(، قىػاؿى : بػىلىى، قىاؿى ؟(، قىاؿى

: )ريبيعي القيٍرآفً }ًإذىا زيٍلزًلىًت األىٍرضي { : بػىلىى، قىاؿى : )تػىزىكٍَّج تػىزىكٍَّج(.؟(، قىاؿى  (، قىاؿى
ػػًديثه حىسىػػنه، كذكػػره األلبػػاِن يف ضػػعيف الًتغيػػب  ِٖٓٗرقػػم ُٔٔ/ٓأخرجػػو الًتمػػذم      ا حى ػػذى كقػػاؿ: ىى

 كأشار إىل أنو ضعيف. َٖٗرقم ُْْ/ُكالًتىيب 
: )كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّ ُُٗ) مى يػىتػىعىوَّذي ًمنى اصتىافًٌ كىعىٍُتً اإًلنسىاًف حىىتَّ ( ظتا كرد عىٍن أىيب سىًعيدو قىاؿى

ًف فػىلىمَّا نػىزىلىتىا أىخىذى هًبًمىا كىتػىرىؾى مىا ًسوىاقتيىا(.      نػىزىلىًت اظتيعىوًٌذىاتى
، كالنسػائي يف السػنن الكػربل  َِٖٓرقم ّٓٗ/ْأخرجو الًتمذم       ا حىًديثه حىسىػنه  غىرًيػبه كقاؿ: كىىىذى

كأشػار إىل أنػو  َِْٗرقم ِٖٖ/ِ، كذكره األلباِن يف صحيح اصتامع الصغَت كزَيدتو َْٖٕرقم ََِ/ٕ
 صحيح.  

: )أىٍكىلى النَّػاًس َُِ) يب يػىػٍوـى الًقيىامىػًة ( ظتا كرد عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ بًن مىٍسعيودو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىػلَّى اَّللَّي عىلىٍيػًو كىسىػلَّمى قىػاؿى
ةن(.   أىٍكثػىريىيٍم عىلىيَّ   صىالى

، كابػػػػن أيب شػػػػيبة  ْْٖرقػػػػم ّْٓ/ِأخرجػػػػو الًتمػػػػذم      ػػػػنه غىرًيػػػػبه ػػػػًديثه حىسى ا حى ػػػػذى  َِٕ/ُكقػػػػاؿ: ىى
، كغػػػػَتىم، كذكػػػػره األلبػػػػاِن يف صػػػػحيح الًتغيػػػػب َُُٓرقػػػػم ِْٕ/ٖ، كأبػػػػو يعلػػػػى يف مسػػػػنده َّٔرقػػػػم

 كأشار إىل أنو حسن لغَته.  ُٖٔٔرقم ِْٗ/ِكالًتىيب 
: )أىٍكثًػػريكا عىلىػػيَّ ( ظتػا كرد عىػػٍن أىيب مىٍسػػُُِ) ػػلَّمى قىػػاؿى عيودو اأٍلىٍنصىػػاًرمًٌ رىًضػيى اَّللَّي عىٍنػػوي عىػػًن النَّػػًبًٌ صىػػلَّى هللاي عىلىٍيػًو كىسى

تي  ةى يف يػىٍوـً اصتٍيميعىًة، فىًإنَّوي لىٍيسى أىحىده ييصىلًٌي عىلىيَّ يػىٍوـى اصتٍيميعىًة ًإالَّ عيًرضىٍت عىلىيَّ صىالى  وي(. الصَّالى
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ػػػاهي،  ّٕٕٓرقػػػم ْٕٓ/ِأخرجػػػو اضتػػػاكم يف اظتسػػػتدرؾ      ػػػًديثه صىػػػًحيحي اإًلٍسػػػنىاًد كىملىٍ متيٍرًجى ا حى ػػػذى كقػػػاؿ: ىى
 ِّٔ/ُ، كذكره األلباِن يف صحيح اصتامع الصغَت كزَيدتػو ِٕٗٔرقم ّّْ/ْكالبيهقي يف شعب اإلنتاف 

 كأشار إىل أنو صحيح.  َُِٖرقم
ةن، صىػػلَّى هللا ( ظتػا كرد عىػٍن عىٍبػػًد هللًا بػًن عىٍمػُِِ) : )مىػٍن صىػلَّى عىلىػػى النَّػًبًٌ صىػلَّى هللاي عىلىٍيػػًو كىسىػلَّمى كىاًحػدى روك يػىقيػػوؿي

ةن(. تيوي سىٍبًعُتى صىالى ًئكى  عىلىٍيًو كىمىالى
كقػػاؿ:  ُِّٖٕرقػم َُٔ/َُ، كذكػره اعتيثمػػي يف غتمػع الزكائػد ْٕٓٔرقػم ّٔٔ/ُُأخرجػو أزتػد     

كأشار إىل أنو منكػر  ََُّرقم ُُٓ/ُِن يف ضعيف الًتغيب كالًتىيب ركاه أزتد كإسناده حسن، كاأللبا
 موقوؼ.

 ( يف األصل )هللا( كاظتثبت من مصادر التخريج.ُِّ)
ػػػلَّمى: )ًإفَّ َّلًلًَّ ُِْ) : قىػػػاؿى رىسيػػػوؿي اَّللًَّ صىػػػلَّى هللاي عىلىٍيػػػًو كىسى ػػػةه  ( ظتػػػا كرد عىػػػٍن عىػػػٍن عىٍبػػػًد اَّللًَّ بػػػًن مىٍسػػػعيودو قىػػػاؿى ًئكى مىالى
ـى(. سى   يَّاًحُتى، يػيبػىلًٌغيوِن ًمٍن أيمَّيًت السَّالى
، ِٗٔرقػم ُْٖ/ُ، كابػن أيب شػيبة يف اظتصػنف َُِٔرقػم َٕ/ِأخرجو النسائي يف السػنن الكػربل     

 ُْٔٔرقػم ِِٗ/ِ، كغػَتىم، كذكػره األلبػاِن يف صػحيح الًتغيػب كالًتىيػب ّٔٔٔرقػم ِّْ/ٔكأزتد 
 كأشار إىل أنو صحيح.

: عى ظتا كرد  (ُِٓ) ًبتو األىٍنصىاًرمًٌ أىفَّ رىسيوؿى هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى مىٍن صىلَّى عىلىى ػتيىمَّػدو، )ٍن ريكىٍيًفًع بًن اثى
: اللَّ  ٍقعىدى اٍلميقىرَّبى ًعٍندىؾى يػىٍوـى الًقيىامىةً كىقىاؿى بىٍت لىوي شىفىاعىيًت  ،هيمَّ أىٍنزًٍلوي اٍلمى  (.كىجى

، كالطػػرباِن يف اظتعجػػم ُِّٓرقػػم ِٗٗ/ٔ، كالبػػزار يف مسػػنده ُُٗٗٔرقػػم َُِ/ِٖد أخرجػػو أزتػػ     
كقػػاؿ:  َُّْٕرقػػم ُّٔ/َُ، كغػػَتىم، كذكػػره اعتيثمػػي يف غتمػػع الزكائػػد ِّٖٓرقػػم ُِّ/ّاألكسػػط 

ػػػنىةه  ػػػانًيديىيٍم حىسى بًػػػًَت، كىأىسى ػػػًط كىاٍلكى ػػػرىاِنُّ يف اأٍلىٍكسى ػػػزَّاري، كىالطَّبػى  يف سلسػػػلة األحاديػػػث الضػػػعيفة ، كاأللبػػػاِنرىكىاهي البػى
 كأشار إىل أنو ضعيف. ُِْٓرقم ِّٗ/ُُكاظتوضوعة 
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Research Summary 

The research is manuscript of King Abdul-Malik al-

Bakri al-Siddiqi (896 AH), which was chosen by his 

atin (alhabl alm author and summarized from his book:

fi al'adhkar wal'adeiat almathurat ean sayid 

It is easier for the reader to carry it and  almursilina),

memorize it., And arranged on seven chapters, namely: 

the first: in the introductions of the du'aa 'and the 

masculine. Second: in the greatest name. Third: It is 

said in specific times. Fourth: It is said at certain times. 

Fifth: In the supplications and the general adhkaar. 

VI: in the virtues of the Koran. Seventh: The virtue of 

praying to the Prophet (peace and blessings of Allaah 

be upon him). 
 
 
 

 


